DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Nr 34

Kraków, dnia 25 stycznia 2011 r.
TREŚĆ:
Poz.:
UCHWAŁY RAD POWIATÓW:
288
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–

–
–

Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany
Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu oraz uchylenia Statutu Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Nowym Targu

1850

Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie : zmiany
Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nowym Targu

1850

Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana
Pawła II w Nowym Targu

1851

UCHWAŁY RAD GMIN:
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294

295

296

–
–
–

–

–

–

Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Olkusz na 2010 rok.

1851

Rady Gminy Słaboszów z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2010 rok

1857

Rady Gminy Tokarnia z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie zmian w Uchwale
Nr XVIII/114/08 Rady Gminy Tokarnia z dnia 29 grudnia 2008 roku określającej
warunki i tryb wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na
terenie Gminy Tokarnia.

1858

Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany
Uchwały Nr XXXVIII/314/2010 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 29 października 2010 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości

1858

Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany
Uchwały Nr XX/167/2008 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 12 listopada
2008 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji
w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego

1859

Rady Gminy Wieprz z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie: zmian do budżetu
gminy.

1859

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO:
297

–

Wojewody Małopolskiego z dnia 18 stycznia 2011 r. dotyczące Uchwały
Nr II/3/2010 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie
uchwalenia Statutu Gminy Miechów

1875

POROZUMIENIA:
298

–

Starosty Limanowskiego z dnia 4 stycznia 2011 r. zawarte pomiędzy Starostą
Limanowskim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Stary Sącz w sprawie powierzenia niektórych spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa.

1879

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 34
299

300

301

302

–

–

–

–

– 1850 –

Poz. 288,289

Starosty Limanowskiego z dnia 4 stycznia 2011 r. zawarte pomiędzy Starostą
Limanowskim a Dyrektorem Gorczańskiego Parku Narodowego w sprawie
powierzenia niektórych spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną
w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa.

1881

Starosty Limanowskiego z dnia 4 stycznia 2011 r. zawarte pomiędzy Starostą
Limanowskim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Limanowa w sprawie powierzenia niektórych spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa.

1882

Zarządu Powiatu w Bochni z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie powierzenia
organom Gminy prowadzenia niektórych zadań z zakresu właściwości
Powiatu

1884

Starosty Myślenickiego z dnia 5 stycznia 2011 r.
1887
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UCHWAŁA NR 13/III/2010
RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO
z dnia 30 grudnia 2010 r.
w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu oraz uchylenia Statutu
Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Nowym Targu
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art.11 ust. 2 oraz art. 12
ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240
z późn. zm.) Rada Powiatu Nowotarskiego uchwala co
następuje:
§ 1. W Statucie Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Nowym Targu przyjętego Uchwałą
Nr 339/XLIV/2006 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia
28 września 2006 r. wprowadza się następujące zmiany:
§ 2 otrzymuje brzmienie:
1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest jednostką budżetową.

3. Przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
działa Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
zapewnia obsługę administracyjno - biurową Zespołowi.
§ 2. Uchyla się Statut Powiatowego Zespołu do
Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Nowym Targu przyjęty Uchwałą Nr 337/XLIV/2006 Rady Powiatu
Nowotarskiego z dnia 28 września 2006 r.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu Nowotarskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.

2. Siedzibą Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie jest miasto Nowy Targ.

Przewodniczący Rady:
Jan Krzak

288

289
289

UCHWAŁA NR 14/III/2010
RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO
z dnia 30 grudnia 2010 r.
w sprawie : zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nowym Targu
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( tekst
jednolity : Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1592 z późn.
zm. ) Rada Powiatu Nowotarskiego na wniosek Zarządu
Powiatu Nowotarskiego uchwala co nastepuje :
§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Starostwa
Powiatowego w Nowym Targu stanowiącym Załącznik
do Uchwały Nr 44/VI/2007 Rady Powiatu Nowotarskiego
z dnia 8 marca 2007 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego

w Nowym Targu ( Dz. U. Woj. Małopolskiego Nr 266
poz. 1762 z późn. zm ) wprowadza się następujące
zmiany :
1. W Rozdziale 3 - Podział zadań oraz zakres obowiązków i uprawnień : w § 12 w ust. 4 skreśla się pkt 6.
2. W Załączniku Nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nowym Targu zawierającym Wykaz Powiatowych Jednostek Organizacyjnych
skreśla się ust. 7.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 34

– 1851 –

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu Nowotarskiego.

Poz. 289,290,291

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady:
Jan Krzak
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290
290

UCHWAŁA NR 15/III/2010
RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO
z dnia 30 grudnia 2010 r.
w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II
w Nowym Targu
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 39 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia
30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej ( tekst
jednolity Dz. U. z 2007 Nr 14, poz. 89 z późniejszymi
zmianami) Rada Powiatu Nowotarskiego uchwala co
następuje:
§ 1. W statucie Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 135/XV/2007 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie
wyrażenia zgody na zmianę nazwy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Targu
na Podhalański Szpital Specjalistyczny w Nowym Targu
i zatwierdzenia jego statutu (Dz. Urz. Województwa
Małopolskiego Nr 944 poz. 6496 ze zm.) zatwierdza się
zmiany przyjęte uchwałą Rady Społecznej Nr 18/2010
z dnia 28 grudnia 2010 roku, polegające na dodaniu
w § 12 tiretu w brzmieniu: "- podstawowej opieki zdro-

wotnej" oraz na dodaniu w § 25 ust. 2 pkt 1 litery n
w brzmieniu :
"n) podstawowa opieka zdrowotna:
- gabinet lekarza poz
- gabinet dziecka zdrowego - punkt szczepień
- gabinet dziecka chorego
- gabinet zabiegowy
- opieka całodobowa"
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu Nowotarskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady:
Jan Krzak
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UCHWAŁA NR IV/24/2010
RADY MIEJSKIEJ W OLKUSZU
z dnia 30 grudnia 2010 r.
w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Olkusz na 2010 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami),
art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn.
zmianami), art. 166 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104
z późn. zmianami) w związku z art. 121 ust. 4 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające
ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,
poz. 1241 z późn. zmianami)
Rada Miejska w Olkuszu uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Zmienia się wydatki budżetu na rok 2010
- jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmiany wydatków z ust. 1 obejmują:
1) zwiększenie planu wydatków
502.565,63 zł, w tym:

bieżących

o kwotę

a) zwiększenie wydatków bieżących jednostek budżetowych o kwotę 502.565,63 zł, z czego:
- zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadań
statutowych jednostek budżetowych o kwotę
502.565,63 zł,
- jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
2) zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę
502.565,63 zł, w tym: zmniejszenie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 502.565,63 zł,
z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej zmniejszenie o kwotę
230.000,00 zł,
- jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 2. W Uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Olkusz
na rok 2010 Nr XLI/465/2009 Rady Miejskiej w Olkuszu
z dnia 17 grudnia 2009 roku z późniejszymi zmianami –
wprowadza się następujące zmiany:

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 34

– 1852 –

1) w załączniku Nr 2 „Wydatki budżetu Miasta i Gminy
Olkusz na 2010 rok” wprowadza się zmiany zgodnie
z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
2) w załączniku Nr 2.1 „Plan wydatków bieżących budżetu Miasta i Gminy Olkusz na 2010 rok” wprowadza się
zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej
uchwały,
3) w załączniku Nr 2.2 „Plan wydatków majątkowych
budżetu Miasta i Gminy Olkusz na 2010 rok” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
4) w załączniku Nr 11 „Limity wydatków na Wieloletnie
Programy Inwestycyjne Miasta i Gminy Olkusz”
wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do
niniejszej uchwały,
5) w załączniku Nr 12 „Wydatki na programy i projekty
realizowane ze środków publicznych pochodzących

Poz. 291

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
(EFRR), Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), Funduszu Spójności (FS) i Komisji Europejskiej na 2010 rok wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi
Miasta i Gminy Olkusz.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w trybie określonym przepisami
szczególnymi.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Olkuszu:
Jan Kucharzyk
Załącznik nr 1
do uchwały nr IV/24/2010
Rady Miejskiej w Olkuszu
z dnia 30 grudnia 2010 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Olkuszu:
Jan Kucharzyk

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 34

– 1853 –

Poz. 291
Załącznik nr 2
do uchwały nr IV/24/2010
Rady Miejskiej w Olkuszu
z dnia 30 grudnia 2010 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Olkuszu:
Jan Kucharzyk

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 34

– 1854 –

Poz. 291
Załącznik nr 3
do uchwały nr IV/24/2010
Rady Miejskiej w Olkuszu
z dnia 30 grudnia 2010 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Olkuszu:
Jan Kucharzyk
Załącznik nr 4
do uchwały nr IV/24/2010
Rady Miejskiej w Olkuszu
z dnia 30 grudnia 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 34

– 1855 –

Poz. 291

Przewodniczący Rady Miejskiej w Olkuszu:
Jan Kucharzyk
Załącznik nr 5
do uchwały nr IV/24/2010
Rady Miejskiej w Olkuszu

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 34

– 1856 –

Poz. 291
z dnia 30 grudnia 2010 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Olkuszu:
Jan Kucharzyk
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Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 34

– 1857 –

Poz. 292
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UCHWAŁA NR III/11/2010
RADY GMINY SŁABOSZÓW
z dnia 30 grudnia 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn.
Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art.212
$ 1.

o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę:
o kwotę
o kwotę:
o kwotę
o kwotę

28 700,00
3 400,00
3 400,00
3 400,00
3 400,00
3 400,00
3 300,00
3 300,00
3 300,00
3 300,00
3 300,00
22 000,00
10 500,00
10 500,00
10 500,00
10 500,00
10 000,00

o kwotę
o kwotę
o kwotę

10 000,00
10 000,00
1 500,00

o kwotę

1 500,00

1.
1.1

wydatki jednostek budżetowych
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie gminy:
w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa
rozdz. 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami

o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę

1 500,00
1 500,00
28 700,00
6 700,00
6 700,00

1.1.1

wydatki bieżące z tego:

o kwotę:

6 700,00

1.1.1.1.
1.1.1.1.1
2.

wydatki jednostek budżetowych
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
w dziale 852 – Pomoc społeczna

o kwotę
o kwotę:
o kwotę

6 700,00
6 700,00
22 000,00

2.1.

rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej

o kwotę

22

1.
1. 1.
1.1.1
1.1.1.1.
1.1.1.1.1.
2.
2.1
2.1.1
2.1.1.1
2.1.1.1.1
3.
3.1
3.1.1.
3.1.1.1.
3.1.1.1.1
3.2
3.2.2
3.2.2.2
3.3
3.3.3.
3.3.3.3.
3.3.3.3.3
§2

§ 3.

ust.1, pkt 1,2 i 3 ustawy z dnia 24 września 2009r.
o finansach publicznych (Dz. U.Nr 157 poz. 1240 ze zm.)
uchwala się, co następuje:

Zwiększasię planowane wydatki w budżecie gminy:
W dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo
rozdz. 01030- Izby Rolnicze
wydatki bieżące z tego:
wydatki jednostek budżetowych
wydatki związane z realizacją ich zad. statutowych
W dziale 750- Administracja publiczna
rozdz. 75022- Rady gmin(miast i miast na prawach pow)
wydatki bieżące z tego:
wydatkijednostek budżetowych
wydatkizwiązane z realizacją ich zad. statutowych
W dziale 852- Pomoc społeczna
rozdz. 85202 – Domy Pomocy Społecznej
wydatki bieżące, z tego:
wydatki jednostek budżetowych
wydatki związane z realizacją ich zad. statutowych
rozdz. 85214- Zasiłki i pomoc w naturze
oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe
wydatki bieżące z tego
świadczenia na rzecz osób fizycznych
rozdz. 85228- Usługi Opiekuńcze i Specjalistyczne
Usługi Opiekuńcze
wydatki bieżące z tego:

000,00

2.1.1.
wydatki bieżące, z tego
o kwotę
22 000,00
2.1.1.1.
Wydatki jednostek budżetowych
o kwotę
22 000,00
2.1.1.1.1. .wynagrodzenia i składki od nich naliczane
o kwotę
22 000,00
Uchwała wchodzi wżycie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy:
Krzysztof Kuśpiel
292

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 34

– 1858 –

Poz. 293,294
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UCHWAŁA NR NR IV/14/2011
RADY GMINY TOKARNIA
z dnia 13 stycznia 2011 r.
w sprawie zmian w Uchwale Nr XVIII/114/08 Rady Gminy Tokarnia z dnia 29 grudnia 2008 roku określającej
warunki i tryb wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Tokarnia.
Na podstawie art.2 ust.3 ustawy z dnia 29 lipca
2005 roku o sporcie kwalifikowanym( Dz.U. z 2005
Nr 115 poz. 1298 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15
i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym( Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.) Rada Gminy w Tokarni uchwala co
następuje;
§ 1. § 3.1 Uchwały Nr XII/70/08 Rady Gminy
w Tokarni z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Tokarnia otrzymuje brzmienie:
a) Dofinansowanie wydatków bieżących z tytułu opłat
sędziowskich do maksymalnej kwoty 5500 zł.
b) Dofinansowanie wydatków bieżących z tytułu dowozu zawodników na zawody do maksymalnej
kwoty 4500 zł.
c) Dofinansowanie wydatków bieżących związanych
z ubezpieczeniem zawodników i opłatą niezbędnych licencji do maksymalnej kwoty 2500 zł.
d) Dofinansowanie wydatków bieżących lub majątkowych z tytułu zakupu sprzętu sportowego do maksymalnej kwoty 5000 zł.

e) Dofinansowanie wydatków bieżących lub majątkowych z tytułu wynajmu bądź utrzymania obiektów
sportowych, lub urządzenia sportowego do maksymalnej kwoty 2500 zł.
2. W roku budżetowym klub sportowy, w trybie
niniejszej uchwały może otrzymać ( w zależności od
ilości drużyn zgłoszonych do rozgrywek i prezentowanej
klasy sportowej ) maksymalne dofinansowanie w wysokości 20.000,00 zł.
3. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się
przesunięć środków w odniesieniu do zadania w ramach
przyznanych środków.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Tokarnia.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od
ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
Stanisław Filipek

293
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UCHWAŁA NR IV/10/2010
RADY MIEJSKIEJ W WADOWICACH
z dnia 30 grudnia 2010 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/314/2010 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 29 października 2010 r.
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
Zał. Nr 10 do prot. sesji
RM w dniu 30.12.2010 r.
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst
jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ , art. 5 ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /tekst jednolity
Dz. U. z 2010 r. nr 95, poz. 613 z późn. zmianami/, ustawy z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych /Dz.U. nr 225,
poz. 1461/, art. 5 i 7 ustawy z 20 lipca 2000 r.
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych
aktów prawnych /Dz. U. z 2010 r. nr 17, poz. 95/
Rada Miejska w Wadowicach uchwala, co następuje:
294

§ 1. W uchwale Nr XXXVIII/314/2010 Rady Miejskiej
w Wadowicach z dnia 29 października 2010 r. w sprawie
wysokości stawek podatku od nieruchomości pkt 2 lit. d)
załącznika do uchwały otrzymuje brzmienie:
"d) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - od 1 m2 powierzchni użytkowej - 4,27 zł".
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2011 r.
Przewodniczący Rady
Miejskiej w Wadowicach
Zdzisław Szczur

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 34
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UCHWAŁA NR IV/11/2010
RADY MIEJSKIEJ W WADOWICACH
z dnia 30 grudnia 2010 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/167/2008 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie
określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz
podatku leśnego
Zał. Nr 11 do prot. sesji
RM w dniu 30.12.2010 r.

- pkt C.2.4 druku "ZN-1 ZAŁACZNIK-INFORMACJI
O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH",
stanowiącego załącznik nr 2 do zmienianej uchwały

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst
jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ , art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych /tekst jednolity Dz. U.
z 2010 r. nr 95, poz. 613 z późn. zmianami/, ustawy
z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych /Dz.U. nr 225, poz. 1461/, art. 5
i 7 ustawy z 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych /Dz. U.
z 2010 r. nr 17, poz. 95/

- pkt E.2.4 druku "DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI", stanowiącego załącznik
nr 5 do zmienianej uchwały
nowe brzmienie:
"związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych,
zajęte przez podmioty udzielające tych świadczeń - ogółem"
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2011 r.

Rada Miejska w Wadowicach uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XX/167/2008 Rady Miejskiej
w Wadowicach z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie
określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji
w sprawie podatku od nieruchomości podatku rolnego
oraz podatku leśnego nadaje się dla:

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Wadowicach
Zdzisław Szczur
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UCHWAŁA NR II/6/10
RADY GMINY WIEPRZ
z dnia 21 grudnia 2010 r.
w sprawie: zmian do budżetu gminy.
Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst
jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./
oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 218 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 157 poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 z późn.
zm.) Rada Gminy Wieprz uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Zmniejszyć plan dochodów budżetu na rok
2010 o łączną kwotę 3.450.403 zł z kwoty 32.772.658,42 zł
do kwoty 29.322.255,42 zł w tym: a) zwiększyć dochody
bieżące o kwotę 42.107 zł b) zmniejszyć dochody majątkowe o kwotę 3.492.510 zł - zgodnie z załącznikiem
Nr 1 do uchwały.
§ 2. 1. Zmniejszyć plan wydatków budżetu na rok 2010
o łączną kwotę 3.486.140 zł z kwoty 36.317.769,42 zł do
kwoty 32.831.629,42 zł. 2. Zmniejszyć plan wydatków bieżących o łączną kwotę 247.417 zł, w tym: 1) zmniejszyć
wydatki bieżące jednostek budżetowych o łączną kwotę
171.717 zł, z czego: a) wydatki związane z realizacją zadań
statutowych jednostek budżetowych zmniejszenie o kwotę
156.436 zł. b) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich
naliczane zmniejszenie o kwotę 15.281 zł 2) zwiększyć wy-

datki na dotacje na zadania bieżące o kwotę 5.300 zł
3) zmniejszyć wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 11.000 zł 4) zmniejszyć wydatki na obsługę
długu publicznego o kwotę 70.000 zł 3. Zmniejszyć plan
wydatków majątkowych o łączną kwotę 3.238.723 zł,
w tym: 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne
o łączną kwotę 3.238.723 zł. - zgodnie z załącznikiem Nr 2
i 2.1 do uchwały.
§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 3.509.374 zł,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciągniętych kredytów w kwocie 2.038.391 zł.
2) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 550.042 zł 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych
pozostających na rachunku bieżącym budżetu po rozliczeniach kredytów i pożyczek w kwocie 920.941 zł
2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie
4.509.242 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie
999.868 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3. 3. Ustala się
limity zobowiązań z tytułu: 1) Kredytów zaciąganych
w roku 2010 w kwocie 3.038.259 zł z czego: a) Na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie
2.038.391 zł b) Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 999.868 zł

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 34
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§ 4. Dokonać zmian w wydatkach budżetu gminy
obejmujących planowane kwoty dotacji udzielanych
w roku 2010: załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej na
rok 2010 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr
4 do uchwały.
§ 5. Dokonać zmian w limitach wydatków: na wieloletnie programy inwestycyjne – załącznik Nr 8 do
Uchwały Budżetowej na rok 2010 otrzymuje brzmienie
zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.
§ 6. Dokonać zmian w planie przychodów i kosztów
Gminnego Zakładu Wodociągów w Wieprzu – załącznik
Nr 11 do Uchwały Budżetowej na rok 2010 otrzymuje
brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

Poz. 296

§ 7. Przyjmuje się przedłożoną przez Wójta Gminy
Wieprz Prognozę Kwoty Długu Gminy Wieprz na lata
2009 do 2014 zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały,
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Przewodniczący Rady
Gminy Wieprz
Mieczysław Żyła

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 34

– 1861 –

Poz. 296
Załącznik nr 1
do uchwały nr II/6/10
Rady Gminy Wieprz
z dnia 21 grudnia 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 34

– 1862 –
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Przewodniczący Rady Gminy Wieprz
Mieczysław Żyła

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 34

– 1863 –

Poz. 296
Załącznik nr 2
do uchwały nr II/6/10
Rady Gminy Wieprz
z dnia 21 grudnia 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 34

– 1864 –
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Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 34

– 1865 –
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Przewodniczący Rady Gminy Wieprz
Mieczysław Żyła

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 34

– 1866 –

Poz. 296
Załącznik nr 2.1
do uchwały nr II/6/10
Rady Gminy Wieprz
z dnia 21 grudnia 2010 r.

Przewodniczący Rady Gminy Wieprz
Mieczysław Żyła

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 34

– 1867 –

Poz. 296
Załącznik nr 3
do uchwały nr II/6/10
Rady Gminy Wieprz
z dnia 21 grudnia 2010 r.

Przewodniczący Rady Gminy Wieprz
Mieczysław Żyła

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 34

– 1868 –

Poz. 296
Załącznik nr 4
do uchwały nr II/6/10
Rady Gminy Wieprz
z dnia 21 grudnia 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 34

– 1869 –
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Przewodniczący Rady Gminy Wieprz
Mieczysław Żyła

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 34

– 1870 –

Poz. 296
Załącznik nr 5
do uchwały nr II/6/10
Rady Gminy Wieprz
z dnia 21 grudnia 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 34

– 1871 –

Poz. 296

Przewodniczący Rady Gminy Wieprz
Mieczysław Żyła

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 34

– 1872 –

Poz. 296
Załącznik nr 6
do uchwały nr II/6/10
Rady Gminy Wieprz
z dnia 21 grudnia 2010 r.

Przewodniczący Rady Gminy Wieprz
Mieczysław Żyła

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 34

– 1873 –

Poz. 296
Załącznik nr 7
do uchwały nr II/6/10
Rady Gminy Wieprz
z dnia 21 grudnia 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 34

– 1874 –

Poz. 296
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Przewodniczący Rady Gminy Wieprz
Mieczysław Żyła

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 34

– 1875 –

Poz. 297
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ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR WN.II.0911-144-10
WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO
z dnia 18 stycznia 2011 r.
dotyczące Uchwały Nr II/3/2010 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia
Statutu Gminy Miechów
Działając na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r., Nr 142, poz. 1591; zm. Dz. U. z 2002 r., Nr 23,
poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153,
poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r., Nr 80, poz. 717
i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r., Nr 102, poz. 1055 i Nr 116,
poz. 1203; z 2005 r., Nr 172, poz. 1441 i Nr 175,
poz. 1457; z 2006 r., Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337;
z 2007 r., Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173,
poz. 1218; z 2008 r., Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz.
1458; z 2009 r., Nr 52 poz. 420 i Nr 157, poz. 1241)
stwierdza się nieważność załącznika do uchwały Rady
Miejskiej w Miechowie Nr II/3/2010* z dnia 13 grudnia
2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miechów,
w części – tj w zakresie:
- § 11 ust. 1,
- § 14 ust. 1 w zakresie słów „oraz przez Burmistrza
wykonującego jej uchwały”,
- § 15,
- § 20,
- § 28 ust. 2 i 3,
- § 78 ust. 1,
- § 104 ust.2,
- § 119 ust. 2,
- § 122 ust. 1 w zakresie słów „po uiszczeniu opłaty za
wykonanie kopii”.
Uzasadnienie
W dniu 13 grudnia 2010 r. Rada Miejska w Miechowie podjęła uchwałę Nr II/3/2010 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miechów.
W dniu 20 grudnia 2010 r. przedmiotowa
uchwała została doręczona organowi nadzoru – Wojewodzie Małopolskiemu - w celu oceny jej zgodności
z prawem.
W wyniku tej oceny organ nadzoru zauważa, co następuje:
Zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie
gminnym statut powinien określać m.in.: ustrój gminy
(art. 3 ust. 1), zasady tworzenia, łączenia, podziału oraz
znoszenia jednostek pomocniczych (art. 5 ust. 3), zasady
dostępu do dokumentów i korzystania z nich (art. 11b
ust. 3), zasady i tryb działania komisji rewizyjnej (art.
18a ust. 5), organizację wewnętrzną oraz tryb pracy
organów gminy (art. 22 ust. 1), a także zasady działania
klubów radnych (art. 23 ust. 2).
----------* Uchwała ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Małop. Nr 708
z dnia 23 grudnia 2010 r., poz. 6046

Udzielona Radzie Gminy norma kompetencyjna
ma dość szeroki zakres. Nie oznacza to jednak dowolności w zakresie ustalania statutu gminy. Zgodnie z art. 7
Konstytucji RP: "Organy władzy publicznej działają na
podstawie i w granicach prawa". Zdanie pierwsze art. 94
Konstytucji RP stanowi: "Organy samorządu terytorialnego oraz terenowe organy administracji rządowej,
na podstawie i w granicach upoważnień zawartych
w ustawie, ustanawiają akty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze działania tych organów". Oznacza
to, iż każda norma kompetencyjna musi być tak realizowana, aby nie naruszała innych przepisów ustawy. Zakres upoważnienia musi być zawsze ustalany przez pryzmat zasad demokratycznego państwa prawnego
a działania muszą mieścić się w granicach i na podstawie prawa.
Uwagi powyższe odnoszą się w szczególności
do zapisów § 11 ust. 1 Statutu, stanowiącego załącznik
do przedmiotowej uchwały, w którym Rada postanowiła, iż "Kontrolę gospodarki finansowej jednostek pomocniczych sprawuje Skarbnik Gminy i przedkłada informacje w tym zakresie Burmistrzowi."
Według art. 35 ust. 3 pkt 5 ustawy o samorządzie gminnym, zakres i formy kontroli oraz nadzoru
organów gminy nad działalnością organów jednostki
pomocniczej określa statut jednostki pomocniczej. Przepis ten - po pierwsze - stanowi podstawę do określenia
zakresu kontroli w treści statutów jednostek pomocniczych, nie zaś w statucie gminy, po wtóre - wskazuje
organy gminy jako uprawnione do sprawowania nadzoru nad działalnością organów jednostki pomocniczej.
Zgodnie z art. 18a ust. 1 powołanej ustawy, rada gminy
kontroluje działalność wójta, gminnych jednostek
organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy
i w tym celu powołuje komisję rewizyjną.
Granice swobody prawodawczej rady gminy
zakreślone są przez przepisy ustawy o samorządzie
gminnym. Zatem Rada Miejska w Miechowie, uchwalając statut gminy, zobowiązana była do przestrzegania
przepisów tej ustawy. Rada gminy nie jest w szczególności władna do zmiany porządku kompetencyjnego
ustanowionego przez ustawę, jeśli ustawa nie zawiera
w tym zakresie wyraźnego upoważnienia.
Sprawa zakresu czynności poszczególnych
pracowników urzędu gminy, w tym skarbnika gminy,
należy do jego kierownika, czyli do wójta (burmistrza,
prezydenta miasta). W tym zakresie przepisy ustawy
o samorządzie gminnym nie przewidują jakichkolwiek
kompetencji dla rady gminy. W szczególności, nie przewidują możliwości bezpośredniego nakładania przez
radę gminy - na skarbnika gminy, zadań kontrolnych
w stosunku do jednostki pomocniczej gminy. Przepis
§ 11 ust. 1 Statutu, przekazujący Skarbnikowi Gminy
kontrolę nad działalnością jednostek pomocniczych
w zakresie spraw finansowych, jest zatem niezgodny
z powołanym art. 11 a ust. 1 ustawy.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 34
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W § 14 ust. 1 Statutu Rada postanowiła, iż działa ona „na sesjach, poprzez swoje Komisje oraz przez
Burmistrza wykonującego jej uchwały”, naruszając
w ten sposób podział władzy w Gminie, ustanowiony
w art. 11a ust. 1. Co prawda cytowana ustawa w art. 30
ust. 1 stanowi, że wójt (burmistrz, prezydent) wykonuje
uchwały rady gminy i zadania określone przepisami
prawa, ale równocześnie żaden przepis nie stanowi
o tym, że Rada działa poprzez jej organ wykonawczy.
Organ nadzoru podkreśla, iż wszelkie uchwały organu stanowiącego, zwłaszcza akty prawa miejscowego
winny spełniać szczególne warunki. Winny być formułowane w sposób jasny, czytelny i jednoznaczny.
W swej treści powinny wyraźnie precyzować wszelkie
kwestie, które normują. Nie mogą pozostawiać żadnych
zagadnień w sferze domniemań, a w sposób dokładny
i zrozumiały dla adresatów normować intencje rady
gminy, a wymogu tego nie spełniono w cytowanym
przepisie Statutu.
Kolejne zastrzeżenie organu nadzoru dotyczy
§ 15 Statutu, który w sposób nieuprawniony ustanawia
wewnętrzne organy Rady, do których zaliczył Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Komisję Rewizyjną,
komisje stałe i doraźne.
Organ nadzoru stwierdza, że stosownie do
art. 11a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, organami gminy są wyłącznie rada i wójt (burmistrz, prezydent). Ustawa nie wymienia żadnych innych organów,
w tym wewnętrznych organów rady. Stosownie do
art. 19 ust. 2 ustawy jedynymi kompetencjami przewodniczącego oraz wiceprzewodniczącego jest organizowanie pracy rady oraz prowadzenie jej obrad. Komisje
natomiast są jednostkami wewnętrznymi podległymi
radzie i składającymi jej sprawozdania ze swej działalności (art. 21 ustawy o samorządzie gminnym). W konsekwencji wskazanych powyżej przepisów podmiotów
tych nie można uznać za wewnętrzne organy rady. Ze
stanowiskiem tym koresponduje wyrok NSA w Warszawie z dnia 29 czerwca 1995 r., sygn. akt III SA 1179/95,
w którym Sąd orzekł, że w statucie gminy nie można
powoływać innych organów niż przewidziane w ustawie
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym
i określać ich zadania i uprawnienia kosztem kompetencji organów ustawowych.
W § 20 ust. 1 Statutu Rada postanowiła,
iż "Przewodniczący, oprócz uprawnień przewidzianych
w § 18 Statutu, jest upoważniony do reprezentowania
Rady na zewnątrz." Jak już zaznaczono kompetencje
przewodniczącego rady określone zostały w art. 19
ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, zgodnie z którym, zadaniem przewodniczącego jest wyłącznie organizowanie pracy rady oraz prowadzenie obrad rady. Przewodniczący może wyznaczyć do wykonywania swoich
obowiązków wiceprzewodniczącego. W przypadku nieobecności przewodniczącego i nie wyznaczenia wiceprzewodniczącego, zadania przewodniczącego wykonuje wiceprzewodniczący najstarszy wiekiem.
Zadania przewodniczącego wynikają więc
wprost z ustawy. Zadaniem jego jest wyłącznie organizowanie pracy rady oraz prowadzenie obrad rady. Statut
może precyzować zadania przewodniczącego, nie może
zaś nakładać na niego innych obowiązków, ani przyznawać mu innych kompetencji niż te, które wynikają
z ustawy, a nie mieszczących się w pojęciu "organizowanie pracy rady i prowadzenie obrad rady".
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Zadania związane z pełnieniem funkcji przewodniczącego rady gminy mają charakter materialnotechniczny. Przepis art. 19 ust. 2 jednoznacznie kształtuje
usługowy charakter funkcji przewodniczącego w stosunku do rady gminy, przez co nie jest dopuszczalna
zmiana, nie mówiąc już o odwróceniu tej relacji w Statucie Gminy. Nie ma podstawy do przyznania przewodniczącemu organu stanowiącego gminy jakichkolwiek
innych uprawnień, w tym przypadku do reprezentowania rady na zewnątrz, niż te, które wynikają z przywołanego przepisu. (tak Naczelny Sąd Administracyjny
w Warszawie w wyroku z dnia 17 stycznia 2001 r. sygn.
akt II SA 1525/00 oraz Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Gliwicach w wyroku z dnia 3 listopada 2008 r. sygn.
akt IV SA/Gl 396/08).
Zaznaczyć trzeba, że kompetencje przewodniczącego rady mogą być uszczegółowione mocą postanowień statutu, ale nie mogą wykraczać poza delegację
ustawową. Nie zasługuje na aprobatę stanowisko, że
rada jest organem kolegialnym gminy, a możliwość
ustanowienia jednoosobowego reprezentanta ułatwia
jej podejmowanie wielu czynności, w tym pozwala na
decydowanie, w jakich konkretnie przypadkach jej przewodniczący wyraża wolę całego organu, a w jakich nie.
Rozumowanie takie prowadziłoby do dualizmu roli
przewodniczącego, który raz mógłby być reprezentantem rady a w pozostałych przypadkach tylko piastunem
mandatu radnego.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
w cytowanym już wyroku z dnia 3 listopada 2008 r. sygn. akt IV SA/Gl 396/08 orzekł również, że niedopuszczalne jest przekazywanie przez przewodniczącego
kompetencji do reprezentowania rady na zewnątrz na
rzecz innego pełnomocnika, będącego radnym.
Zgodnie z art. 19 ust. 2 zdanie 2 ustawy o samorządzie gminnym, przewodniczący może wyznaczyć do
wykonywania swoich zadań wiceprzewodniczącego.
W przypadku nieobecności przewodniczącego i nie wyznaczenia wiceprzewodniczącego, zadania przewodniczącego wykonuje wiceprzewodniczący najstarszy wiekiem. Ustawodawca w sposób wyraźny wskazał więc
w art. 19 ust. 2 zdanie drugie ustawy o samorządzie
gminnym, iż przewodniczący może wyznaczyć do wykonywania swoich zadań wiceprzewodniczącego. Tylko
w przypadku nieobecności przewodniczącego jego zadania wykonuje wiceprzewodniczący, nie ma więc podstaw, by zadanie przewodniczącego wykonywał innym
nieznany ustawie podmiot, a tak postanowiła Rada Powiatu Miechowskiego w § 20 ust. 2 do 4.
W § 28 ust. 2 i 3 Statutu Rada Miejska postanowiła, że w sesjach Rady uczestniczą z głosem doradczym Burmistrz, jego zastępca Sekretarz i Skarbnik oraz,
że do udziału w sesjach mogą zostać zobowiązani kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych. Zapis
ten, zdaniem organu nadzoru w sposób istotny narusza
art. 33 ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym, poprzez
naruszenie kompetencji przysługujących organowi wykonawczemu gminy. Z art.33 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym wynika, że kierownikiem urzędu jest wójt
(burmistrz, prezydent miasta), a ust 5 cytowanego przepisu, że kierownik urzędu wykonuje uprawnienia
zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników
urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. W świetle art. 7 ustawy z dnia 21 listopada
2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223,
poz. 1458) czynności z zakresu prawa pracy wobec za-
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stępcy burmistrza, sekretarza, skarbnika, pozostałych
pracowników urzędu oraz kierowników samorządowych
jednostek organizacyjnych wykonuje burmistrz (wójt,
prezydent). Z powyższego jednoznacznie wynika, że to
burmistrz może wydawać wymienionym wyżej osobom
polecenia służbowe uczestniczenia w sesjach rady czy
też obsługi biurowej rady. Jest to wyłączna kompetencja
burmistrza i uchwała rady w tej materii jest niedopuszczalna., bowiem statut nie może ograniczać burmistrza
w wykonywaniu względem jakiegokolwiek pracownika
urzędu bądź jednostki czynności z zakresu prawa pracy.
Stanowisko to znajduje potwierdzenie w wyroku WSA
we Wrocławiu z dnia 13 czerwca 2005 r., sygn. akt III
SA/Wr 26/04, w którym Sąd stwierdził, że samodzielność
w wykonywaniu władzy publicznej, w tym stanowieniu
aktów prawa miejscowego nie oznacza autonomii samorządów, w art. 16 ust. 2 Konstytucji wyrażono zasadę, zgodnie z którą zakres kompetencji organów samorządu określają ustawy. Granice samodzielności jednostek samorządu w stanowieniu prawa miejscowego
wyznacza zgodność z obowiązującym prawem powszechnym.
W § 104 Statutu postanowiono, iż komisja rewizyjna może korzystać z porad, opinii i ekspertyz osób
posiadających wiedzę fachową w zakresie związanym
z przedmiotem jej działania (ust. 1). W przypadku, gdy
skorzystanie z wyżej wskazanych środków wymaga
zawarcia odrębnej umowy i dokonania wypłaty wynagrodzenia ze środków komunalnych, Przewodniczący
komisji rewizyjnej przedstawia sprawę na posiedzeniu
Rady, celem podjęcia uchwały zobowiązującej osoby
zarządzające mieniem komunalnym do zawarcia stosownej umowy w imieniu Gminy (ust. 2).
Przytoczone postanowienie § 104 ust. 2 statutu uprawnia radę gminy do podjęcia uchwały zobowiązującej
burmistrza do zawarcia umowy w imieniu gminy w celu
dokonania wypłaty wynagrodzenia ze środków komunalnych osobie zaangażowanej w charakterze biegłego
na wniosek komisji rewizyjnej.
Według art. 31 ustawy o samorządzie gminnym wójt
kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją
na zewnątrz. Wójt gospodaruje także mieniem komunalnym (art. 30 ust. 2 pkt 3).
Skoro materia przedmiotowej regulacji należy do kompetencji wójta, to sprawa ta nie może być regulowana
uchwałą rady gminy, a działanie rady stanowi ingerencję w ustawowo określone kompetencje wójta. Zatem
przedmiotowe postanowienie zostało wprowadzone do
statutu z przekroczeniem kompetencji przysługujących
radzie gminy.
Realizując swoje wyłączne kompetencje burmistrz jest
w pełni samodzielny. Rada gminy nie może udzielać mu
w tym zakresie zaleceń, ani też zobowiązywać go do
podejmowania czynności prawnych z określonymi osobami.
W myśl art. 60 ww. ustawy za gospodarkę finansową
gminy odpowiada wójt (ust. 1); wójt jest dysponentem
budżetu i jemu też przysługuje wyłączne prawo m.in do
zaciągania zobowiązań mających pokrycie w ustalonych
w uchwale budżetowej kwotach wydatków, w ramach
upoważnień udzielonych mu przez radę gminy oraz do
dokonywania wydatków budżetowych (ust. 2 pkt 1 i 3).
Kompetencje rady gminy w zakresie gospodarki finansowej obejmują uchwalenie budżetu, nie zaś dysponowanie wydzielonymi w nim środkami (tak cytowany
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wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 20 maja 2005r. IIISA/Wr 26/04). Podjęcie przez Radę uchwały zobowiązującej burmistrza do dokonania wydatku na rzecz eksperta lub biegłego nie znajduje zatem uzasadnienia prawnego.
Ponadto podkreślenia wymaga, że art. 22 ust. 1 ustawy
o samorządzie gminnym, zgodnie z którym statut gminy
określa organizację wewnętrzną oraz tryb pracy organów gminy, nie daje umocowania radzie gminy do stanowienia w statucie przepisów upoważniających do
wydawania przez radę gminy odrębnych uchwał zobowiązujących burmistrza do zawierania umów.
W § 119 ust. 2 Statutu Rada zapisała, iż dokumenty wymienione w ust. 1 (m. in. protokoły z posiedzeń rady, komisji, rejestry uchwał, interpelacji) podlegają udostępnieniu po ich formalnym przyjęciu.
Oceniając zgodność z prawem przytoczonego zapisu
organ nadzoru zaznacza, że statuty gminy zaliczane do
aktów prawa miejscowego są uchwalane przez organy
stanowiące gmin w granicach upoważnień zawartych
w ustawach (art. 169 ust. 4 Konstytucji). Z ustalonej
w Konstytucji hierarchii źródeł prawa wynika, że jest
ona prawem najwyższym, a pozostałe źródła prawa:
ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe, rozporządzenia oraz prawo miejscowe obowiązujące na obszarze działania organów, które je ustanowiły, muszą
być zgodne z jej postanowieniami. Materia dostępu
obywateli do uzyskania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje
publiczne jest uregulowana w: art. 61 Konstytucji RP,
art. 11b ustawy o samorządzie gminnym oraz w przepisach ustawy z o dostępie do informacji publicznej.
Przepis art. 61 ust. 1 Konstytucji stanowi, między innymi, że obywatel ma prawo do uzyskania informacji
o działalności organów władzy publicznej oraz osób
pełniących funkcje publiczne. Według ust. 2 prawo do
uzyskania informacji obejmuje dostęp do dokumentów
oraz wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z wyborów, z możliwością
rejestracji obrazu i dźwięku. Z przedstawionej normy
należy zatem wywieść, że konstytucyjne prawo obywateli dostępu do informacji obejmuje również dostęp do
dokumentów, które dotyczą działalności wszelkich organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje
publiczne.
Tak zakreślone konstytucyjne prawo obywateli do uzyskania informacji o działalności organów władzy zostało
skonkretyzowane w przepisach ustawy o samorządzie
gminnym (art. 11b) oraz w przepisach ustawy o dostępie do informacji publicznej.
Rada gminy, ustalając w statucie - a więc w akcie niższego rzędu - zasady udostępnienia dokumentów organów gminy, nie była, żadnym przepisem rangi ustawowej, upoważniona do wyłączenia zasady jawności działania gminy i ograniczania dostępu do dokumentu, jakim jest protokół sesji rady czy posiedzeń komisji, przed
jego przyjęciem. Wprowadzając w statucie zapis uzależniający udostępnienie protokołu sesji rady i protokółów
z obrad komisji od ich "formalnego przyjęcia", rada
naruszyła w istotny sposób przywołane wyżej przepisy
art. 61 Konstytucji, art. 11b ust. 2 i 3 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 19 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Tym samym pozbawiono obywateli
dostępu do informacji publicznej, jaką jest protokół sesji
rady, na pewnym etapie działania organów (przed przyjęciem przez radę). W konsekwencji ograniczono tym
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samym możliwości uczestniczenia obywateli w podejmowaniu decyzji w sprawach publicznych i sprawowaniu kontroli nad tym procesem. (tak orzekł Wojewódzki
Sąd Administracyjny we Wrocławiu w wyroku z dnia
6 listopada 2008 r. o syg. Akt III SA/Wr 418/08). Zastrzeżenia powyższe odnoszą się również do zapisu § 122
ust. 1 Statutu, w którym uzależniono wydanie uwierzytelnionych kopii z przedmiotowych dokumentów, po
uiszczeniu opłaty za wykonanie kopii.
Z uwagi na powyższe organ nadzoru stwierdza,
iż w jego ocenie kwestionowane zapisy
uchwały
w sposób istotny naruszają obowiązujący porządek
prawny, a podniesione wyżej argumenty czynią zasadnym niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze, stwierdzające
nieważność powołanej na wstępie uchwały w zakresie
określonym sentencją niniejszego rozstrzygnięcia nadzorczego
Na marginesie niniejszego rozstrzygnięcia nadzorczego organ nadzoru wyraża wątpliwości dotyczące
wspólnych sesji z radami innych jst. Zgodnie z § 79
Statutu Rada może odbywać wspólne sesje z radami
innych jednostek samorządu terytorialnego, w szczególności dla rozpatrzenia i rozstrzygnięcia ich wspólnych spraw (ust. 1).
Wspólne sesje organizują przewodniczący rad zainteresowanych jednostek samorządu terytorialnego (ust. 2).
Zawiadomienie o wspólnej sesji podpisują wspólnie
przewodniczący lub upoważnieni wiceprzewodniczący
zainteresowanych rad samorządu terytorialnego (ust. 3).
Jak stanowi § 80 Statutu, koszty wspólnej sesji ponoszą
równomiernie zainteresowane jednostki samorządu
terytorialnego, chyba że radni uczestniczący we wspólnej sesji postanowią inaczej (ust. 1).
Przebieg wspólnych obrad może być regulowany
wspólnym regulaminem uchwalonym przed przystąpieniem do obrad (ust. 2).
Powyższymi zapisami Rada Miejska wprowadziła instytucję odbywania sesji rady gminy z radami innych jednostek samorządu terytorialnego w celu rozpatrywania i rozstrzygania wspólnych dla nich spraw.
Wprowadziła także procedurę dotyczącą kwestii ich
zwoływania oraz uchwalania przez odpowiednie rady
wspólnego regulaminu obrad.
W kontekście przepisów ustrojowych należy
stwierdzić, że kompetencje uchwałodawcze na poziomie
gminy przysługują radzie gminy, jako jej organowi stanowiącemu. Ustawa o samorządzie gminnym przewiduje, iż współdziałanie gmin w realizacji zadań publicznych
297
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może odbywać się w ramach prawa publicznego (administracyjnego) lub prywatnego (cywilnego). Współdziałanie gmin w pierwszej z wymienionych form następuje
na podstawie porozumień (art. 8 ust. 2a, art. 74), w ramach stowarzyszeń (Rozdział 9) i związków międzygminnych (art. 64 - 73a). W ramach tych rozwiązań gmina
ma możliwość realizowania swoich zadań poprzez dokonywanie odpowiednich czynności, prawnie doniosłych. Nie ma natomiast takiej możliwości w przypadku
wspólnych sesji poszczególnych rad, które są formą
współpracy o charakterze tylko i wyłącznie faktycznym.
W ujęciu prawnym wspólne sesje należy traktować jako
przeprowadzone w tym samym miejscu i czasie odrębne sesje poszczególnych rad, które mogą realizować
własne kompetencje, podejmując w ich zakresie odrębne uchwały. Wspólnie obradujące rady nie są więc jednolitym organem, który posiada możliwość dokonywania jakichkolwiek czynności prawnych we własnym
imieniu. Jak słusznie podkreślił Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 11 kwietnia 2001 r. (sygn. akt
SA/Sz 2428/00) gminą, w rozumieniu art. 1 ust. 2 ustawy
o samorządzie gminnym, jest twór prawny złożony
z dwóch elementów: wspólnoty samorządowej oraz
odpowiedniego terytorium. W świetle uregulowań ww.
ustawy rada gminy może podejmować uchwały obowiązujące na terenie tej gminy. Wykonywanie zadań
publicznych przekraczających możliwość jednej gminy
następuje wyłącznie w drodze współdziałania międzygminnego (art. 10 ustawy).
Biorąc powyższe pod uwagę organ nadzoru
zaznacza, że wspólne obrady z organami innych jednostek samorządu terytorialnego nie mogą mieć charakteru wiążącego, nie mogą być na nich podejmowane
uchwały, mogą natomiast mieć wymiar wspólnych
konsultacji, dyskusji lub uroczystości.
Na rozstrzygnięcie nadzorcze przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie. Winno się ją wnieść za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego w terminie 30 dni od dnia otrzymania
niniejszego rozstrzygnięcia.
Z up. Wojewody Małopolskiego
Radca Prawny
Zastępca Dyrektora Wydziału
Nadzoru Prawnego i Kontroli:
Artur Słowik
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POROZUMIENIE
STAROSTY LIMANOWSKIEGO
z dnia 4 stycznia 2011 r.
zawarte pomiędzy Starostą Limanowskim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Stary Sącz w sprawie powierzenia
niektórych spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa.
Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt. 14 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /j.t.
z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1592 z późn. zmianami/ oraz
art. 5 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach
(jednolity tekst Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435 z późn.
zmianami) zostaje zawarte porozumienie następującej
treści:
§ 1. Starosta Limanowski powierza a Nadleśniczy
Nadleśnictwa Stary Sącz przyjmuje do prowadzenia
sprawy z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną
w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa na
pow. 1.513 ha. Zakres powierzonego nadzoru określa
szczegółowo załącznik nr 1 do niniejszego porozumienia.
§ 2. Powierzenie spraw określonych w załączniku nr
1 do niniejszego porozumienia obejmuje również upoważnienie do wydawania decyzji administracyjnych
w I instancji.
§ 3. W zakresie zadań i kompetencji powierzonych
Nadleśniczemu Starosta Limanowski sprawuje nadzór
polegający w szczególności na:
a) prawie wglądu w akta prowadzonych spraw
b) żądaniu informacji o sposobie załatwienia określonej sprawy
c) uczestnictwa przedstawiciela Starostwa w naradach roboczych specjalistów ds. lasów niepaństwowych.
§ 4. 1. Środki finansowe na realizację powierzonych
zadań przekazuje Starosta Limanowski.
2. Wysokość środków przeznaczonych na realizację powierzonych zadań strony uzgadniają w wysokości
18156,00 zł brutto /słownie: osiemnaście tysięcy sto
pięćdziesiąt sześć złotych 00/100 brutto/ na okres objęty
porozumieniem.
3. Przekazywanie przez Starostę należności z tytułu powierzonego nadzoru następować będzie w okresach miesięcznych, nie później niż do 20 każdego miesiąca w formie przelewu środków na rachunek bankowy
Nadleśnictwa Stary Sącz nr BGŻ S.A. O/Nowy Sącz
72 20300045 1110 0000 0024 4510.

4. Wysokość miesięcznie przekazywanych środków o których mowa w § 4 pkt 1 i 2 odpowiadać będzie
kwocie ogólnej podzielonej na równe miesięczne części.
5. Nadleśniczy Nadleśnictwa Stary Sącz będzie
przedstawiał kwartalne, sprawozdanie z wykonania
zadań związanych z gospodarką w lasach niestanowiących Skarbu Państwa.
§ 5. Porozumienie zostaje zawarte na czas określony od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r.
§ 6. 1. Każda ze stron może wypowiedzieć warunki
porozumienia w całości lub w części z zachowaniem
3-miesięcznego okresu wypowiedzenia.
2. Starosta Limanowski ma prawo wypowiedzieć
warunki porozumienia ze skutkiem natychmiastowym
w przypadku uchybień dotyczących załatwiania powierzonych zadań lub terminowości.
3. Nadleśniczy Nadleśnictwa Stary Sącz ma prawo
odstąpić od wykonywania porozumienia w przypadku
nieterminowego otrzymania środków finansowych objętych porozumieniem.
§ 7. Niniejsze porozumienie podlega ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§ 8. Porozumienie wchodzi w życie od 1 stycznia
2011 r.
§ 9. Porozumienie zostało sporządzone w trzech
jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje Starosta Limanowski a jeden Nadleśniczy Nadleśnictwa Stary Sącz.
Starosta Limanowski
Jan Puchała

Skarbnik Powiatu
Elżbieta Nastałek

Nadleśniczy Nadleśnictwa Stary Sącz
Paweł Szczygieł

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 34
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Poz. 298
Załącznik
do porozumienia
Starosty Limanowskiego
z dnia 4 stycznia 2011 r.

Wykaz spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa
znajdujących się w terenowym zasięgu działania Nadleśnictwa Stary Sącz.
I
[Art. 9 ust. 2]
Określenie w drodze decyzji zadań właścicieli lasów nie wykonujących obowiązków:
- wykonywania zabiegów profilaktycznych i ochronnych zapobiegających rozprzestrzenianiu się
i powstawaniu pożarów
- zapobiegania, wykrywania i zwalczania nadmiernie pojawiających i rozprzestrzeniających się organizmów szkodliwych
- ochrony gleby i wód leśnych.
II
[Art. 13 ust. 1]
Nadzorowanie oraz kontrolę właścicieli lasów w zakresie trwałego utrzymania lasów i zapewnienia ciągłości ich użytkowania.
III
[Art. 14 a ust. 3]
Cechowanie drewna i wystawianie właścicielowi lasu dokumentu stwierdzającego legalność pozyskania
drewna po zapewnieniu przez Starostę narzędzi do wykonywania tych czynności.
IV [Art. 19 ust. 3]
Określanie w drodze decyzji wydanej na podstawie inwentaryzacji stanu lasów, zadań z zakresu gospodarki leśnej, dla lasów rozdrobnionych o powierzchni do 10 ha, niestanowiących własności Skarbu Państwa.
V
[Art. 22 ust. 5]
Nadzorowanie wykonania zatwierdzonych uproszczonych planów urządzania lasów niestanowiących
własności Skarbu Państwa.
VI [Art. 24]
Nakazywanie w drodze decyzji, właścicielom lasów nie wykonujących obowiązków określonych w art. 13
albo nie wykonujących zadań zawartych w uproszczonym planie urządzania lasu lub decyzji, o której
mowa w art. 19 ust. 3 w szczególności w zakresie:
1) ponownego wprowadzenia roślinności leśnej /upraw leśnych/
2) przebudowy drzewostanu
3) pielęgnowania i ochrony lasu w tym:
a. usuwania drzew opanowanych przez organizmy szkodliwe a także złomów i wywrotów
b. zabiegów pielęgnacyjnych roślinności leśnej /upraw leśnych/ w wieku do 10 lat
c. zabiegów w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
Starosta Limanowski
Jan Puchała

Skarbnik Powiatu
Elżbieta Nastałek
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Nadleśniczy Nadleśnictwa Stary Sącz
Paweł Szczygieł
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POROZUMIENIE
STAROSTY LIMANOWSKIEGO
z dnia 4 stycznia 2011 r.
zawarte pomiędzy Starostą Limanowskim a Dyrektorem Gorczańskiego Parku Narodowego w sprawie
powierzenia niektórych spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności
Skarbu Państwa.
Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt. 14 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /j.t. z 2001 r.
Dz. U. Nr 142 poz. 1592 z późn. zmianami/, art. 5 ust. 3
i 4 ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach (jednolity
tekst Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435 z późn. zmianami)
oraz art. 102 ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r.
o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2009r.
Nr 151 poz. 1220 z późn. zmianami) zostaje zawarte
porozumienie następującej treści:
§ 1. Starosta Limanowski powierza a Dyrektor Gorczańskiego Parku Narodowego przyjmuje do prowadzenia
sprawy z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach
niestanowiących własności Skarbu Państwa na pow.
1.339,07 ha. Zakres powierzonego nadzoru określa szczegółowo załącznik nr 1 do niniejszego porozumienia.
§ 2. Powierzenie spraw określonych w załączniku nr
1 do niniejszego porozumienia obejmuje również upoważnienie do wydawania decyzji administracyjnych
w I instancji.
§ 3. W zakresie zadań i kompetencji powierzonych
Dyrekcji Gorczańskiego Parku Narodowego Starosta
Limanowski sprawuje nadzór polegający w szczególności na:
a) prawie wglądu w akta prowadzonych spraw
b) żądaniu informacji o sposobie załatwienia określonej sprawy
c) uczestnictwa przedstawiciela Starostwa w naradach roboczych specjalistów ds. lasów niepaństwowych.
§ 4. 1. Środki finansowe na realizację powierzonych
zadań przekazuje Starosta Limanowski.
2. Wysokość środków przeznaczonych na realizację powierzonych zadań strony uzgadniają w wysokości
16069,00 zł brutto /słownie: szesnaście tysięcy sześćdziesiąt dziewięć złotych 00/100 brutto/ na okres objęty
porozumieniem.
3. Przekazywanie przez Starostę należności z tytułu
powierzonego nadzoru następować będzie w okresach
miesięcznych, nie później niż do 20 każdego miesiąca
w formie przelewu środków na rachunek bankowy Gorczańskiego Parku Narodowego - NBP Oddział Okręgowy
Kraków nr 19 1010 1270 0032 4513 9800 0000.

4. Wysokość miesięcznie przekazywanych środków o których mowa w § 4 pkt 1 i 2 odpowiadać będzie
kwocie ogólnej podzielonej na równe miesięczne części.
5. Dyrektor Gorczańskiego Parku Narodowego
będzie przedstawiał kwartalne, sprawozdanie z wykonania zadań związanych z gospodarką w lasach niestanowiących Skarbu Państwa.
§ 5. Porozumienie zostaje zawarte na czas określony od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r.
§ 6. 1. Każda ze stron może wypowiedzieć warunki
porozumienia w całości lub w części z zachowaniem
3-miesięcznego okresu wypowiedzenia.
2. Starosta Limanowski ma prawo wypowiedzieć
warunki porozumienia ze skutkiem natychmiastowym
w przypadku uchybień dotyczących załatwiania powierzonych zadań lub terminowości.
3. Dyrekcja Gorczańskiego Parku Narodowego ma
prawo odstąpić od wykonywania porozumienia w przypadku nieterminowego otrzymania środków finansowych objętych porozumieniem.
§ 7. Niniejsze porozumienie podlega ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§ 8. Porozumienie wchodzi w życie od 1 stycznia
2011r.

§ 9. Porozumienie zostało sporządzone w trzech
jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje Starosta Limanowski a jeden Dyrektor Gorczańskiego Parku Narodowego.
Starosta Limanowski
Jan Puchała

Skarbnik Powiatu
Elżbieta Nastałek

Dyrektor Gorczańskiego Parku Narodowego
Janusz Tomasiewicz

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 34
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Poz. 299,300
Załącznik
do porozumienia
Starosty Limanowskiego
z dnia 4 stycznia 2011 r.

Wykaz spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa
znajdujących się w terenowym zasięgu działania Gorczańskiego Parku Narodowego.
I
[Art. 9 ust. 2]
Określenie w drodze decyzji zadań właścicieli lasów nie wykonujących obowiązków:
- wykonywania zabiegów profilaktycznych i ochronnych zapobiegających rozprzestrzenianiu się
i powstawaniu pożarów
- zapobiegania, wykrywania i zwalczania nadmiernie pojawiających i rozprzestrzeniających się organizmów szkodliwych
- ochrony gleby i wód leśnych.
II
[Art. 13 ust. 1]
Nadzorowanie oraz kontrolę właścicieli lasów w zakresie trwałego utrzymania lasów i zapewnienia ciągłości ich użytkowania.
III
[Art. 14 a ust. 3]
Cechowanie drewna i wystawianie właścicielowi lasu dokumentu stwierdzającego legalność pozyskania
drewna po zapewnieniu przez Starostę narzędzi do wykonywania tych czynności.
IV [Art. 19 ust. 3]
Określanie w drodze decyzji wydanej na podstawie inwentaryzacji stanu lasów, zadań z zakresu gospodarki leśnej, dla lasów rozdrobnionych o powierzchni do 10 ha, niestanowiących własności Skarbu Państwa.
V
[Art. 22 ust. 5]
Nadzorowanie wykonania zatwierdzonych uproszczonych planów urządzania lasów niestanowiących
własności Skarbu Państwa.
VI [Art. 24]
Nakazywanie w drodze decyzji, właścicielom lasów nie wykonujących obowiązków określonych w art. 13
albo nie wykonujących zadań zawartych w uproszczonym planie urządzania lasu lub decyzji, o której
mowa w art. 19 ust. 3 w szczególności w zakresie:
1) ponownego wprowadzenia roślinności leśnej /upraw leśnych/
2) przebudowy drzewostanu
3) pielęgnowania i ochrony lasu w tym:
a. usuwania drzew opanowanych przez organizmy szkodliwe a także złomów i wywrotów
b. zabiegów pielęgnacyjnych roślinności leśnej /upraw leśnych/ w wieku do 10 lat
c. zabiegów w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
Dyrektor Gorczańskiego Parku Narodowego
Janusz Tomasiewicz

Starosta Limanowski
Jan Puchała

Skarbnik Powiatu
Elżbieta Nastałek
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POROZUMIENIE
STAROSTY LIMANOWSKIEGO
z dnia 4 stycznia 2011 r.
zawarte pomiędzy Starostą Limanowskim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Limanowa w sprawie powierzenia
niektórych spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa.
Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt. 14 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /j.t.
z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1592 z późn. zmianami/ oraz
art. 5 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach
(jednolity tekst Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435 z późn.
zmianami) zostaje zawarte porozumienie następującej
treści:

§ 1. Starosta Limanowski powierza a Nadleśniczy
Nadleśnictwa Limanowa przyjmuje do prowadzenia
sprawy z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach
niestanowiących własności Skarbu Państwa na pow.
20.015 ha. Zakres powierzonego nadzoru określa szczegółowo załącznik nr 1 do niniejszego porozumienia.

Dziennik Urzędowy
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§ 2. Powierzenie spraw określonych w załączniku
nr 1 do niniejszego porozumienia obejmuje również
upoważnienie do wydawania decyzji administracyjnych
w I instancji.
§ 3. W zakresie zadań i kompetencji powierzonych
Nadleśniczemu Starosta Limanowski sprawuje nadzór
polegający w szczególności na:
a) prawie wglądu w akta prowadzonych spraw
b) żądaniu informacji o sposobie załatwienia określonej sprawy
c) uczestnictwa przedstawiciela Starosty w naradach
roboczych specjalistów ds. lasów niepaństwowych.
§ 4. 1. Środki finansowe na realizację powierzonych
zadań przekazuje Starosta Limanowski.
2. Wysokość środków przeznaczonych na realizację powierzonych zadań strony uzgadniają w wysokości:
240180,00 zł brutto /słownie: dwieście czterdziesci tysięcy sto osiemdziesiąt złotych 00/100 brutto/ na okres
objęty porozumieniem.
3. Przekazywanie przez Starostę należności
z tytułu powierzonego nadzoru następować będzie
w okresach miesięcznych, nie później niż do 20 każdego
miesiąca w formie przelewu środków na rachunek bankowy Nadleśnictwa Limanowa nr 08 10600076 0000
3200 0009 1450
4. Wysokość miesięcznie przekazywanych środków o których mowa w § 4 pkt 1 i 2 odpowiadać będzie
kwocie ogólnej podzielonej na równe miesięczne części.
5. Nadleśniczy Nadleśnictwa Limanowa będzie
przedstawiał kwartalne, sprawozdanie z wykonania
zadań związanych z gospodarką w lasach niestanowiących Skarbu Państwa.

Poz. 300

§ 5. Porozumienie zostaje zawarte na czas określony od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r.
§ 6. 1. Każda ze stron może wypowiedzieć warunki
porozumienia w całości lub w części z zachowaniem
3-miesięcznego okresu wypowiedzenia.
2. Starosta Limanowski ma prawo wypowiedzieć
warunki porozumienia ze skutkiem natychmiastowym
w przypadku uchybień dotyczących załatwiania powierzonych zadań lub terminowości.
3. Nadleśniczy Nadleśnictwa Limanowa ma prawo
odstąpić od wykonywania porozumienia w przypadku
nieterminowego otrzymania środków finansowych objętych porozumieniem.
§ 7. Niniejsze porozumienie podlega ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§ 8. Porozumienie wchodzi w życie od 1 stycznia
2011r.
§ 9. Porozumienie zostało sporządzone w trzech
jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje Starosta Limanowski a jeden Nadleśniczy Nadleśnictwa Limanowa.
Starosta Limanowski
Jan Puchała

Nadleśniczy Nadleśnictwa Limanowa
Jan Legutko

Skarbnik Powiatu
Elżbieta Nastałek

Załącznik
do porozumienia
Starosty Limanowskiego
z dnia 4 stycznia 2011 r.
Wykaz spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa
znajdujących się w terenowym zasięgu działania Nadleśnictwa Limanowa.
I
[Art. 9 ust. 2]
Określenie w drodze decyzji zadań właścicieli lasów nie wykonujących obowiązków:
- wykonywania zabiegów profilaktycznych i ochronnych zapobiegających rozprzestrzenianiu się
i powstawaniu pożarów
- zapobiegania, wykrywania i zwalczania nadmiernie pojawiających i rozprzestrzeniających się organizmów szkodliwych
- ochrony gleby i wód leśnych.
II
[Art. 13 ust. 1]
Nadzorowanie oraz kontrolę właścicieli lasów w zakresie trwałego utrzymania lasów i zapewnienia ciągłości ich użytkowania.
III
[Art. 14 a ust. 3]
Cechowanie drewna i wystawianie właścicielowi lasu dokumentu stwierdzającego legalność pozyskania
drewna po zapewnieniu przez Starostę narzędzi do wykonywania tych czynności.
IV [Art. 19 ust. 3]
Określanie w drodze decyzji wydanej na podstawie inwentaryzacji stanu lasów, zadań z zakresu gospodarki leśnej, dla lasów rozdrobnionych o powierzchni do 10 ha, niestanowiących własności Skarbu Państwa.
V
[Art. 22 ust. 5]
Nadzorowanie wykonania zatwierdzonych uproszczonych planów urządzania lasów niestanowiących
własności Skarbu Państwa.
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VI [Art. 24]
Nakazywanie w drodze decyzji, właścicielom lasów nie wykonujących obowiązków określonych w art. 13
albo nie wykonujących zadań zawartych w uproszczonym planie urządzania lasu lub decyzji, o której
mowa w art. 19 ust. 3 w szczególności w zakresie:
1) ponownego wprowadzenia roślinności leśnej /upraw leśnych/
2) przebudowy drzewostanu
3) pielęgnowania i ochrony lasu w tym:
a. usuwania drzew opanowanych przez organizmy szkodliwe a także złomów i wywrotów
b. zabiegów pielęgnacyjnych roślinności leśnej /upraw leśnych/ w wieku do 10 lat
c. zabiegów w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
Starosta Limanowski
Jan Puchała

Nadleśniczy Nadleśnictwa Limanowa
Jan Legutko

Skarbnik Powiatu
Elżbieta Nastałek
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POROZUMIENIE NR PZD 31/2010
ZARZĄDU POWIATU W BOCHNI
z dnia 30 grudnia 2010 r.
w sprawie powierzenia organom Gminy prowadzenia niektórych zadań z zakresu właściwości Powiatu
Zawarte w dniu 30 grudnia 2010 r. w Bochni
pomiędzy:
Powiatem Bocheńskim reprezentowanym przez
Zarząd Powiatu w Bochni, w imieniu którego działają:
Pan Jacek Pająk – Starosta Bocheński,
Pana Tomasz Całka - Wicestarosta
przy kontrasygnacie Pani Jadwigi Szeląg Skarbnika Powiatu
zwanym dalej Przekazującym,
a
Gminą Miasta Bochnia, w imieniu której działają:
Pan Stefan Kolawiński - Burmistrz Miasta Bochnia
przy kontrasygnacie Pani Grażyna Zioło - Skarbnika Gminy
zwanym dalej Przejmującym,
Na postawie art. 4 ust. 5, art. 5 ust. 2, 3, 4 Ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym
(tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 19
ust. 4 w związku z art. 19 ust. 2 pkt. 3 i 4 Ustawy z dnia
21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tj. Dz. U.
z 2007 r. Nr 19 poz. 115 z późn. zm.) oraz art. 8 ust. 2a
ustawy z dnia 8. marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1691 z późn. zm)
strony zawierają porozumienie następującej treści:
§ 1. Zarząd Powiatu w Bochni, działając jako zarządca dróg powiatowych przekazuje, a Burmistrz Miasta Bochnia działając jako zarządca dróg gminnych
przejmuje prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem dróg powiatowych – wynikających z następujących ustaw:
1) Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.),

2) Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r.
Nr 267, poz. 2251 z późn. zm.).
§ 2. 1. Prowadzenie spaw związanych z utrzymaniem dróg powiatowych objętych niniejszym porozumieniem obejmuje:
- wykonanie dokumentacji związanych z bieżącym
utrzymaniem dróg,
- wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni
dróg,
- wykonanie remontów odwodnienia dróg
- wykonanie remontów mostów i przepustów drogowych,
- wykonanie remontów oznakowania dróg i uzupełnianie brakującego oznakowania, oraz realizacja
pozytywnych opinii komisji ds. opiniowania projektu organizacji ruchu na drogach lub zmiany
organizacji ruchu w zakresie oznakowania na ulicach powiatowych,
- wykonanie cienkich dywaników i odnów nawierzchni
bitumicznych ulic, które należy uzgodnić z Zarządem Powiatu,
- wykonanie remontów oraz inwestycji w zakresie budowy chodników, które należy uzgodnić z Zarządem Powiatu,
- utrzymanie czystości dróg, oraz znajdujących się
w pasie dróg parkingów publicznych (tj. dwóch
parkingów na ul. Brzeźnickiej w Bochni) oraz
chodników nie przylegających bezpośrednio do
posesji (tj. chodników na ul. Brzeźnickiej,
ul. Krzeczowskiej i ul. Strzeleckiej w Bochni),
- utrzymanie zimowe dróg tj. - odśnieżanie zgodnie ze
standardem drogi i zwalczanie gołoledzi dróg
oraz odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi w znajdujących się w pasie dróg parkingów publicznych (tj. dwóch parkingów na ul. Brzeźnickiej
w Bochni) oraz chodników nie przylegających
bezpośrednio do posesji (tj. chodników na
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ul. Brzeźnickiej, ul. Krzeczowskiej i ul. Strzeleckiej
w Bochni).
2. Szczegółowy zakres czynności, wynikający
z poszczególnych ustaw przedstawia się następująco:
1) W ślad za treścią ustawy opisanej § 1 pkt. 1 Przejmujący przyjmuje do realizacji:
- opracowanie projektów planów rozwoju sieci drogowej, planów finansowania budowy, utrzymania i ochrony dróg i mostów (art. 20 pkt. 1, 2),
- pełnienie funkcji inwestora (art. 20 pkt. 3),
- utrzymanie nawierzchni dróg, chodników, urządzeń
związanych z drogą itp. (art. 20 pkt. 4),
- wykonanie zadań w zakresie inżynierii ruchu (art. 20
pkt. 5),
- przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb
ochronnych oraz wykonanie zadań dla potrzeb
obronności kraju (art. 20 pkt. 6),
- koordynacja robót w pasie drogowym (art. 20 pkt. 7),
- przeprowadzenie bieżących kontroli stanu dróg
i obiektów mostowych (art. 20 pkt. 10),
- wykonanie robót inwestycyjnych, utrzymujących
i zabezpieczających (art. 20 pkt. 11),
- przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez użytkowników, niekorzystnym przeobrażeniom środowiska
(art. 20 pkt. 12, 13),
- wprowadzenie ograniczeń bądź zamykanie dróg
i mostów dla ruchu, wyznaczenie objazdów, gdy
występuje zagrożenie bezpieczeństwa osób
i mienia (art. 20 pkt. 14) – po uprzednim uzyskaniu zgody komisji ds. opiniowania projektu organizacji ruchu lub zmiany organizacji ruchu
w zakresie ulic powiatowych,
- dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego (art. 20 pkt. 15),
- utrzymanie zieleni w pasie drogowym (art. 20 pkt. 16),
- budowa, modernizacja, utrzymanie i ochrona skrzyżowań dróg (art. 25),
- wykonanie lub przebudowa zjazdu drogi do pól
uprawnych i zabudowań w wypadku budowy lub
modernizacji (art. 29 ust. 2),
- dokonanie zmiany lub przywrócenia do stanu poprzedniego w razie gdy budowa lub modernizacja drogi powoduje naruszenie innej drogi komunikacji lądowej, wodnej lub powietrznej, albo
urządzenia typu liniowego (art. 32 ust. 1),
2) W ślad za treścią ustawy określonej w § 1 pkt. 2:
- finansowanie zadań z zakresu budowy, modernizacji,
utrzymania i ochrony dróg powiatowych w granicach Gminy Miasta Bochnia, objętych niniejszym porozumieniem – należy do samorządu
powiatowego (art. 3 ust. 1 pkt. 3)
§ 3. Powiatowy Zarząd Dróg w Bochni zarządza pasem drogowym, rozpatrując wnioski na zajęcie pasa
drogowego i pobiera stosowne opłaty.
§ 4. Wykaz dróg objętych porozumieniem określa
załącznik Nr 1 do niniejszego porozumienia, będący jego
integralną częścią.
§ 5. Zarząd Powiatu użycza Gminie Miasto Bochnia
przystanki autobusowe zlokalizowane przy ulicach powiatowych.
§ 6. Przejmujący zobowiązany jest do:
1) wykonywania obowiązków wynikających z § 1 i 2
niniejszego porozumienia,
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2) prowadzenie gospodarki magazynowej dla materiałów i urządzeń do czasu wbudowania ich w drogi,
3) stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 roku Nr 113
poz. 759 z późn. zm) przy zlecaniu przez Przejmującego usług, związanych z realizacją zadań objętych niniejszym porozumieniem,
4) przygotowania i przekładania Przekazującemu wszelkich materiałów z zakresu dróg w tym sprawozdawczości statystycznej i finansowej, planów rzeczowo finansowych na każdy rok, niezwłocznie po ich zatwierdzeniu,
5) współpracowanie z Powiatowym Zarządem Dróg
w Bochni.
§ 7. 1. Przekazujący za pośrednictwem Zarządu
Dróg Powiatowych w Bochni będzie prowadzić kontrolę
prawidłowego wykonania powierzonego zadania zgodnie z niniejszym porozumieniem.
2. Przejmujący będzie na bieżąco informować
Przekazującego o prowadzonych działaniach, tak, aby
umożliwić wykonywanie przez Powiat innych niż wymienione w § 2 zadań zarządcy drogi, w rozumieniu art.
20 ustawy o drogach publicznych.
§ 8. 1. Na realizację zadań, o których mowa w § 2,
Powiat zapewnia środki finansowe, w wysokości określonej w ust. 3 obliczonej poprzez zestawienie kwoty
przewidzianej w budżecie na rok 2011 na utrzymanie
bieżące dróg powiatowych - a stosunku długości dróg
objętych porozumieniem, do całkowitej długości dróg
powiatowych.
2. Środki finansowe przekazane będą na konto
Przejmującego w pełnej wysokości do 31 stycznia 2011r.
3. Ustalona kwota na rok 2011 wynosi 120.000 złotych, słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych.
4. Burmistrz Miasta Bochnia zapewni wydatkowanie środków, o których mowa w ust. 1, 2 i 3 wyłącznie
na realizację zadań będących przedmiotem niniejszego
porozumienia.
5. Koszty jednostkowe zlecenia przez Burmistrza
Miasta usług, związanych z realizacją zadań objętych
porozumieniem, muszą uwzględniać zasady wydatków
środków publicznych określone w art. 44 Ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, pod
rygorem rozwiązania porozumienia.
6. W przypadku stwierdzenia uchybień w realizacji
porozumienia, strony ustalają zakres i termin ich usunięcia.
7. Nie wywiązanie się z ustaleń, o których mowa
w ust. 6, upoważnia Zarząd Powiatu w Bochni do zlecenia zastępczego wykonania niezbędnych robót.
8. Koszty związane z wykonaniem zastępczym Zarząd Powiatu potrąci z kwot określonych w § 8 ust. 3.
§ 9. 1. Wszelkie prace przekraczające wysokość
środków przekazanych przez Zarząd Powiatu w Bochni,
o których mowa w § 8 ust. 3 mogą być wykonywane na
koszt i odpowiedzialność Burmistrza Miasta Bochni.
2. Odpowiedzialność cywilno - prawna w zakresie
ubezpieczenia dróg przekazywanych do utrzymania
ponosi Burmistrz Miasta Bochnia.
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§ 10. 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym
porozumieniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy o finansach publicznych oraz inne
obowiązujące przepisy prawne.
2. Wszelkie spory mogące wyniknąć podczas realizacji niniejszego porozumienia Strony zobowiązują
się rozstrzygać przed Sądem polubownym, w terminie
30 dni od wystąpienia sporu.
§ 11. Porozumienie zawiera się na okres 1 stycznia
2011 r. do 31 grudnia 2011 r. z możliwością przedłużenia
Lp.
Opis Zadania - Lokalizacja
1
2
Do zestawienia należy dołączyć kopie faktur
uwierzytelnione przez Naczelnika Wydziałui Skarbnika
oraz protokoły odbioru wykonanych robót. Termina
rozliczenia 31 stycznia 2012 roku.
2) Ustala się termin wykorzystania dotacji 31.12.2011 r.,
a termin zwrotu dotacji niewykorzystanej do dnia
31.01.2012 r.
§ 13. W przypadku realizacji inwestycji polegających na: odnowieniu nawierzchni bitumicznych, remoncie lub budowie chodników prócz dokumentów opisanych w § 11 do rozliczenia należy dołączyć informację
wskazującą na powierzchnię wykonanej inwestycji
w metrach bieżących, bądź kwadratowych.
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na lata następne, jeżeli deklaracja zostanie złożona przez
Burmistrza Miasta Bochni w terminie do 31 października
2011 roku, a Rada Powiatu podejmie uchwałę
o przekazaniu zadania.
§ 12.
1) Na roboty i usługi muszą być wystawione przez wykonawców odrębne faktury. Rozliczenie z tytułu wykonania porozumienia Burmistrz Miasta Bochni dostarczy Zarządowi Powiatu w Bochni wg zestawienia.
Koszt
3

Nr faktury
4

Uwagi
5

§ 14. Porozumienie sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej strony.
§ 15. Niniejsze porozumienie podlega publikacji
w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego
Starosta
Jacek Pająk

Burmistrz Miasta
Stefan Kolawiński

Wicestarosta
Tomasz Całka
Skarbnik Powiatu
Jadwiga Szeląg

Skarbnik Miasta
Grażyna Zioło

Załącznik
do porozumienia nr PZD 31/2010
Zarządu Powiatu w Bochni
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Wykaz ulic administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Bochni z siedzibą w Nowym Wiśniczu
Lp
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Nazwa ulicy
Brzeska (od skrętu w ul. Krzeczowską)
Brzeźnicka
Floris
Karolina
Krzeczowska (od skrzyżowania z ul. Brzeską)
Krzyżanowicka
Strzelecka
Wygoda
RAZEM:
Starosta
Jacek Pająk
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Długość [mb]
2 000
1 880
370
750
2 300
2 170
2 200
2 530
14 200
Burmistrz Miasta
Stefan Kolawiński
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POROZUMIENIE NR 1/2011
STAROSTY MYŚLENICKIEGO
z dnia 5 stycznia 2011 r.

pomiędzy :
1. Starostą Myślenickim – mgr Józefem Tomalem - zwanym dalej „Powierzającym”
a
2. Nadleśniczym Nadleśnictwa Myślenice mgr inż.
Stanisławem Widzem – zwanym dalej „Przyjmującym”.
Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach / Dz.U. z 2005 r. Nr 45 poz. 435
z późn. zm./ ustala się, co następuje:
§ 1. 1. Powierzający powierza, a Przyjmujący przyjmuje pełnienie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach
nie stanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie powiatu myślenickiego obejmującego
gminy: Dobczyce, Lubień, Myślenice, Pcim, Raciechowice, Siepraw, Sułkowice, Tokarnia i Wiśniowa - na łącznej powierzchni 17.244 ha lasów.
2. Powierzający zapewni Przyjmującemu pomieszczenia do pełnienia dyżurów związanych z pełnionym
nadzorem .
§ 2. Powierzony nadzór obejmuje następujące
czynności:
1. Lustracje stanu lasów oraz ocenę zgodności
wykonanych przez właścicieli lasów prac związanych
z gospodarka leśną w oparciu o:
1) przepisy w/w ustawy o lasach,
2) uproszczone plany urządzenia lasu, inwentaryzacje
stanu lasu,
3) decyzje ustalające obowiązek wykonania przez właścicieli lasów zadań gospodarczych.
2. Wydawanie w I instancji decyzji administracyjnych oraz kontrolowanie wykonania obowiązków wynikających z powyższych decyzji w sprawach określonych
przez:
1) art.9 ust.2 ustawy o lasach t.j. ustalanie właścicielom
lasów zadań zmierzających do kształtowania równowagi w ekosystemach leśnych, podnoszenie naturalnej odporności drzewostanów, a w szczególności:
a) wykonywanie zabiegów profilaktycznych i ochronnych zapobiegających powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożarów,
b) zapobiegania, wykrywania i zwalczania nadmiernie
pojawiających się i rozprzestrzeniających się organizmów szkodliwych,
c) ochrony gleby i wód leśnych.
2) art. 19 ust. 3 ustawy o lasach tj. ustalanie na podstawie inwentaryzacji stanu lasów zadań z zakresu gospodarki leśnej dla lasów rozdrobnionych o powierzchni do 10 ha nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
3) art. 24 ustawy o lasach, tj. nakazywanie wykonania
obowiązków i zadań określonych w art. 13 ustawy,
a zawartych w uproszczonym planie urządzenia lasu

lub decyzji, o której mowa w punkcie 2 lit. ”b” porozumienia,
4) wysyłanie upomnień do zobowiązanych w przypadku
nie wykonania zadań i obowiązków określonych
w decyzjach, prowadzenie ewidencji upomnień oraz
wnioskowanie o wszczęcie postępowania egzekucyjnego.
5) sprawdzanie na gruncie realizacji obowiązków przez
właścicieli, w stosunku do których wszczęto egzekucję
administracyjną.
3. Cechowanie drewna oraz wystawianie dokumentu stwierdzającego legalność jego pozyskania.
4. Prowadzenie rejestru wydanych świadectw legalności pozyskania zgodnie z art. 14a ust. 3 ustawy
o lasach oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska
z dnia 24 lutego 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad
cechowania drewna, wzorów urządzeń do cechowania
i zasad ich stosowania oraz wzoru dokumentu stwierdzającego legalność pozyskania drewna (Dz.U. Nr 36
poz.201 z późn.zm.).
5. Nadzorowanie wykonania zatwierdzonych
uproszczonych planów urządzenia lasu, zgodnie z art. 22
ust. 5 ustawy o lasach.
6. Nadleśniczy w ramach realizacji trwale zrównoważonej gospodarki leśnej, w tym powiększania jej
zasobów poprzez zalesianie niepaństwowych gruntów
rolnych będzie określał ilość i gatunek sadzonek, do
zalesiania w/w gruntów, dokonywał oceny udatności
założonych upraw oraz uczestniczył w kontrolach zalesianych gruntów.
§ 3. Zadania określone w § 2 realizuje Przyjmujący
lub osoby działające z Jego upoważnienia na podstawie
art. 268a k.p.a.
§ 4. 1. Przy wydawaniu decyzji, postanowień administracyjnych i zaświadczeń oraz prowadzenia korespondencji dotyczącej zakresu porozumienia Przyjmujący będzie stosował własną pieczęć nagłówkową oraz
pieczęć do podpisu „ z up. Starosty …….” z imieniem,
nazwiskiem oraz stanowiskiem służbowym Przyjmującego.
2. Przy wydawaniu decyzji, postanowień administracyjnych i zaświadczeń oraz prowadzenia korespondencji dotyczącej zakresu porozumienia , upoważniony
na podstawie art. 268a k.p.a. przez Przyjmującego pracownik Nadleśnictwa, będzie stosował pieczęć nagłówkową Nadleśnictwa oraz pieczęć do podpisu „z up. Nadleśniczego” z imieniem, nazwiskiem oraz stanowiskiem
służbowym upoważnionego.
3. W podstawie prawnej wydawanych decyzji
i postanowień administracyjnych należy powoływać się
na niniejsze porozumienie.
4. Postępowanie administracyjne w sprawach objętych porozumieniem należy prowadzić zgodnie
z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego.
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§ 5. 1. Powierzający sprawuje kontrolę nad realizacją powierzonych spraw.
2. Przyjmujący zobowiązuje się do składania okresowych informacji i sprawozdań o sposobie realizacji
porozumienia w następujących terminach: - do dnia
31 lipca za pierwsze półrocze - do 15 lutego następnego
roku z wykonania prac za ubiegły rok.
§ 6. 1. Powierzający zapewnia pokrycie kosztów
prowadzenia przez Przyjmującego spraw objętych porozumieniem do wysokości stanowiącej iloczyn w hektarach powierzchni lasów objętych nadzorem, zgodnej
z danymi ewidencji gruntów oraz stawki jednostkowej,
wyrażonej w zł/ha przyjętej w porozumieniu, tj. łącznej
kwoty 189.684 zł (słownie: sto osiemdziesiąt dziewięć
tysięcy sześćset osiemdziesiąt cztery złote 00/100).
2. Ustala się stawkę jednostkową na 2011 rok
w wysokości 11 zł brutto w stosunku rocznym za 1ha
powierzchni leśnej objętej nadzorem.
3. Środki finansowe na opłacenie nadzoru będą
przekazywane na konto wskazane przez Przyjmującego
na podstawie noty księgowej wystawianej w okresach
miesięcznych w wysokości stanowiącej 1/12 kosztu
rocznego tj. w kwocie 15.807 zł.
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6. W przypadku powstania opóźnienia w przekazaniu środków Przyjmujący ma prawo do naliczenia
odsetek ustawowych.
§ 7. 1. Porozumienie zawiera się na okres jednego
roku od dnia 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r.
2. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają dla
swej ważności zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Porozumienie może być wypowiedziane przez
każdą ze stron w formie pisemnej, z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.
4. W razie rażących uchybień w realizacji powierzonych zadań, gdy Powierzający wezwie Przyjmującego
do ich usunięcia, a wezwanie nie odniesie skutku, cofnięcie powierzenia prowadzenia spraw następuje
z zachowaniem jednomiesięcznego okresu powiadomienia.
§ 8. Porozumienie sporządzono w 5 jednobrzmiących egzemplarzach, z tego 3 egz. dla Powierzającego
i 2 egz. dla Przyjmującego.
§ 9. Porozumienie
01.01.2011 rok.

4. Zapłata za wykonanie usługi następować będzie
w terminie do ostatniego dnia miesiąca następującego
po wystawieniu noty księgowej.
5. Zapłata za miesiąc grudzień 2011 r. nastąpi do
dnia 29 grudnia 2011 r., na podstawie noty księgowej
wystawionej najpóźniej do dnia 20 grudnia 2011 r.

wchodzi

w życie

z dniem

Starosta:
Józef Tomal
Nadleśniczy:
Stanisław Widz
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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,
tel. (061) 835 35 36

ISSN 1507-1561

Cena 21,60 zł (w tym 8% VAT)

