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TREŅĆ:
Poz.:
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Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/284/09 z dnia 27.01.2009 dotyczącej zarządzenia poboru
w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za
inkaso.

20018

Rady Gminy Gdów z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały
Nr VII/37/2011 Rady Gminy Gdów z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie wysokości opłat za świadczenia w przedszkolach samorządowych i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gdów.

20019

Rady Gminy w Ksiąşu Wielkim z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie: utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ksiąşu Wielkim.

20019

2819

–

Rady Gminy w Ksiąşu Wielkim z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie likwidacji
Szkoły Podstawowej w Rzędowicach
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2820

–

Rady Gminy w Ksiąşu Wielkim z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Statucie Urzędu Gminy w Ksiąşu Wielkim
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Rady Gminy w Ksiąşu Wielkim z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Ksiąş Wielki

20022

Rady Gminy w Ksiąşu Wielkim z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia
zasad udzielania dotacji z budşetu Gminy Ksiąş Wielki na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytków.

20023

Rady Gminy Lanckorona z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie utworzenia Przedszkola w Izdebniku

20028

Rady Gminy Lanckorona z dnia 24 maja 2011 r. zmieniająca uchwałę
Nr VIII/55/07 Rady Gminy Lanckorona z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie:
zarządzenia poboru łącznego zobowiązania pienięşnego, podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego od osób fizycznych, określenia inkasentów
oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.

20034

Rady Gminy Lanckorona z dnia 24 maja 2011 r. zmieniająca Uchwałę
Nr V/38/11 Rady Gminy Lanckorona z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie miejscowego planu odbudowy Nr 5 na terenie sołectwa Lanckorona, gmina Lanckorona.
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Rady Gminy Łapsze Nişne z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie zmian w budşecie
Gminy Łapsze Nişne na 2011 rok.
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–

Rady Gminy Stryszawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. w sprawie ogólnodostępności oraz zasad korzystania planowanych do budowy placów zabaw w ramach
projektu pn. "Budowa placów zabaw jako miejsc rekreacji na terenie gminy
Stryszawa"
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Rady Gminy Stryszów z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie: zmiany Uchwały
Budşetowej Gminy Stryszów na rok 2011 r. Nr II/5/10 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 28 grudnia 2010 r.
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Rady Gminy Stryszów z dnia 7 marca 2011 r. w sprawie: rozstrzygnięcia
o wyodrębnieniu w budşecie Gminy Stryszów na 2012 rok środków stanowiących fundusz sołecki.

20043

Rady Gminy Stryszów z dnia 7 marca 2011 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budşetowej Gminy Stryszów na 2011 r Nr II/5/10 Rady Gminy w Stryszowie
z dnia 28 grudnia 2010 r.

20044

Rady Gminy Stryszów z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie: zmiany Uchwały
Budşetowej Gminy Stryszów na 2011 r Nr II/5/10 Rady Gminy w Stryszowie
z dnia 28 grudnia 2010 r.

20046

Rady Gminy Stryszów z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie: zasad rozliczania
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez gminę Stryszów, dla
których ustalony plan zajęć jest róşny w poszczególnych okresach roku szkolnego

20048

Rady Gminy Stryszów z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie: zmiany w uchwale o zaliczeniu dróg do kategorii dróg gminnych.

20048

Rady Gminy Zembrzyce z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie zmian w Uchwale
Budşetowej na 2011 r.
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2816
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UCHWAŁA NR X/71/11
RADY MIEJSKIEJ W DOBCZYCACH
z dnia 8 czerwca 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/284/09 z dnia 27.01.2009 dotyczącej zarządzenia poboru w drodze inkasa
podatku od nieruchomoņci, podatku rolnego, podatku leņnego, oraz wyznaczenia inkasentów i okreņlenia
wysokoņci wynagrodzenia za inkaso.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.), art. 6
ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613
z póŝn. zm.), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.
o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969
z póŝn. zm.) i art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 paŝdziernika
2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 r. Nr 200,
poz. 1682 z póŝn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia
20 lipca z 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych /t.j. Dz. U. z 2010 r.
Nr 17 poz. 95/ Rada Miejska w Dobczycach uchwala, co
następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXXII/284/09 z dnia 27.01.2009 § 2 otrzymuje brzmienie: „Na inkasentów podatków,
o których mowa w § 1, wyznacza się sołtysów wsi:
„ Bieńkowice - Jędrzejczyk Kazimierz
„Brzączowice - Kordula Józef
„Brzezowa - Gubała Graşyna
„Dziekanowice - Jasek Piotr
2816

„Kędzierzynka - Surma Magdalena
„Kornatka - Dudzik Krzysztof
„Niezdów - Cygan Romuald
„Nowa Wieś - Chorobik Maria
„Rudnik - Adamski Marcin
„Sieraków - Misior Zofia
„Skrzynka - Kuc Maria
„Stadniki - Zabdyr Irena
„Stojowice - Jarząbek Stefan "
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Gminy i Miasta Dobczyce.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni od
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Dobczycach:
Tadeusz Bochnia
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UCHWAŁA NR XI/63/2011
RADY GMINY GDÓW
z dnia 26 maja 2011 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/37/2011 Rady Gminy Gdów z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie wysokoņci opłat
za ņwiadczenia w przedszkolach samorządowych i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych
prowadzonych przez Gminę Gdów.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj.
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm. ) oraz
art. 14 ust. 5 i 6 w związku z art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
7 września 1991 roku o systemie oświaty (tj. Dz. U.
z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z póŝn. zm. ) Rada Gminy
Gdów uchwala, co następuje:
§ 1. § 3 Uchwały Nr VII/37/2011 Rady Gminy Gdów
z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie wysokości opłat za
świadczenia
w przedszkolach
samorządowych
i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gdów otrzymuje
brzmienie: „§ 3 1. Ustala się opłatę w wysokości 2,20 zł
(dwa złote, 20/100 ) za kaşdą rozpoczętą godzinę realizacji zajęć wymienionych w § 2. 2. Miesięczna wysokość
opłaty za czas realizacji zajęć, o których mowa w ust. 1

ustalana jest jako iloczyn stawki godzinowej oraz faktycznej liczby godzin korzystania przez dziecko z tych
zajęć w przedszkolu w danym miesiącu. 3. Opłatę za
kaşdy miesiąc kalendarzowy uiszcza się do 10-tego dnia
następnego miesiąca”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Gdów.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2011 r.
Przewodniczący Rady: Tadeusz CięŊarek
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UCHWAŁA NR VI/41/2011
RADY GMINY W KSIĄŉU WIELKIM
z dnia 29 kwietnia 2011 r.
w sprawie: utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w KsiąŊu Wielkim.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. b ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst
jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1519 z póŝn. zm./
oraz art. 5 ust. 2 pkt. 1 i art.62 ust.1 i 3 w związku
z art.58 ust.1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991r.o
systemie oświaty /tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 256,
poz. 2572 z póŝn. zm./, po uzyskaniu opinii Rad Pedagogicznych Przedszkola Samorządowego w Ksiąşu
Wielkim i Szkoły Podstawowej w Ksiąşu Wielkim
Rada Gminy Ksiąş Wielki u c h w a l a , co następuje:
§ 1. Z dniem 1 września 2011 r. tworzy się Zespół
Szkolno-Przedszkolny w Ksiąşu Wielkim z siedzibą
w budynku szkoły, ul. Reja 4.
§ 2. W skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Ksiąşu Wielkim wchodzą:
1. Przedszkole Samorządowe w Ksiąşu Wielkim.
2. Szkoła Podstawowa w Ksiąşu Wielkim.
§ 3. Akt załoşycielski Zespołu stanowi załącznik
Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Ksiąşu
Wielkim obejmuje obwód Szkoły Podstawowej
w Ksiąşu Wielkim.
§ 5. Zespołowi nadaje się pierwszy statut, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 6. Majątek Przedszkola Samorządowego
i Szkoły Podstawowej wchodzących w skład Zespołu
staje się majątkiem Zespołu.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Ksiąş Wielki.
§ 8. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy w Ksiąşu Wielkim:
Henryk Huma
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Załącznik nr 1
do uchwały Nr VI/41/2011
Rady Gminy w Ksiąşu Wielkim
z dnia 29 kwietnia 2011 r.
AKT ZAŁOŉYCIELSKI
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w KsiąŊu Wielkim
sporządzony na podstawie art. 58 ust. 1, 2 oraz
art. 62 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572
z póşn. zm.)

Poz. 2818
§ 2. W skład Zespołu wchodzą:

1. Przedszkole Samorządowe w Ksiąşu Wielkim,
2. Szkoła Podstawowa w Ksiąşu Wielkim,
§ 3. Obwód Zespołu Szkolno-Przedszkolnego będzie obejmował obwód Szkoły Podstawowej w Ksiąşu
Wielki.
§ 4. Zespół przejmie składniki majątkowe szkoły
i przedszkola, o których mowa w § 2.
§ 5. Organem prowadzącym Zespół jest Gmina
Ksiąş Wielki.

§ 1. Tworzy się z dniem 01 września 2011 r. Zespół Szkolno-Przedszkolny z siedzibą w Ksiąşu Wielkim, ul. Reja 4, zwany dalej Zespołem.

§ 6. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Małopolskie Kuratorium Oświaty w Krakowie.

Załącznik nr 2
do uchwały Nr VI/41/2011
Rady Gminy w Ksiąşu Wielkim
z dnia 29 kwietnia 2011 r.

1. Organem prowadzącym Zespół Szkolno-Przedszkolny
jest Gmina Ksiąş Wielki.

Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w KsiąŊu
Wielkim
Podstawa prawna: 1. Art. 60 ust. 1 Ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty / tekst jednolity
Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z póŝn. zm.). 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r.
Nr 61, poz. 624 z póŝn. zm.).
I. Postanowienia ogólne
§ 1. Ilekroć w dalszej treści jest mowa bez blişszego
określenia o:
1) Zespole - naleşy przez to rozumieć Zespół SzkolnoPrzedszkolny w Ksiąşu Wielkim,
2) Szkole Podstawowej - naleşy przez to rozumieć Szkołę
Podstawową w Ksiąşu Wielkim,
3) Przedszkolu - naleşy przez to rozumieć Przedszkole
Samorządowe w Ksiąşu Wielkim,
4) Ustawie - naleşy przez to rozumieć Ustawę z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r.
Nr 256, poz. 2572 z póŝn. zm.).
§ 2. Brak treści
1. Zespół nosi nazwę Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Ksiąşu Wielkim.
2. W skład Zespołu wchodzą:
1) Szkoła Podstawowa w Ksiąşu Wielkim,
2) Przedszkole Samorządowe w Ksiąşu Wielkim.
3. Siedziba Zespołu znajduje się w Ksiąşu Wielkim przy
ulicy Reja 4.
4. Szkoła Podstawowa i Przedszkole, wchodzące w skład
Zespołu posiadają wspólny statut.
§ 3. Brak treści

Przewodniczący Rady Gminy w Ksiąşu Wielkim:
Henryk Huma

2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad
działalnością Zespołu jest Małopolski Kurator Oświaty.
3. Czas trwania cyklu kształcenia w szkole podstawowej,
a takşe okres realizowania zadań opiekuńczowychowawczych przez przedszkole określa wspólny
statut szkoły podstawowej i przedszkola, stanowiących Zespół.
II. Cele i zadania Zespołu
§ 4. Brak treści
1. Zespół realizuje cele i zadania szkoły podstawowej
i przedszkola określone w Ustawie z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty oraz w przepisach wykonawczych do Ustawy.
2. Szczegółowe cele i zadania szkoły podstawowej oraz
przedszkola określa statut.
III. Organy Zespołu
§ 5. Brak treści
1. Organami Zespołu Szkolno - Przedszkolnego są:
-

Dyrektor,
Rada Pedagogiczna,
Rada Rodziców,
Samorząd Uczniowski.

2. Dyrektor Zespołu:
1) kieruje działalnością Zespołu i reprezentuje go na
zewnątrz,
2) realizuje zadania określone w statucie szkoły podstawowej i przedszkola, a w szczególności:
sprawuje nadzór pedagogiczny,
sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza
warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
realizuje uchwały rad pedagogicznych,
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-

sprawuje kontrolę nad spełnianiem obowiązku
szkolnego przez uczniów,
dysponuje środkami określonymi w planie finansowym i ponosi odpowiedzialność za ich
prawidłowe wykorzystanie,
wykonuje
inne
zadania
wynikające
z przepisów szczególnych,
3) dyrektor Zespołu jest dyrektorem szkoły podstawowej i przedszkola w rozumieniu Ustawy o systemie oświaty, jest kierownikiem zakładu pracy,
a w szczególności decyduje w sprawach:
- zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych
pracowników,
- przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych pracownikom,
4) dyrektor Zespołu w wykonywaniu swoich zadań
współpracuje z organem prowadzącym, Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców,
5) dyrektor Zespołu zapewnia wymianę informacji
pomiędzy organami zespołu.

Poz. 2818,2819

V. Nauczyciele oraz inni pracownicy Zespołu.
§ 7. Brak treści
1. W Zespole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.
2. Zakresy zadań nauczycieli oraz innych pracowników
Zespołu
określa
statut
szkoły
podstawowej
i przedszkola, stanowiących Zespół.
3. Nauczyciele oraz pracownicy niebędący nauczycielami, zatrudnieni w szkołach i przedszkolu tworzących
Zespół, stają się nauczycielami i pracownikami Zespołu z dniem 01 września 2011r., jeşeli ich stosunki
pracy nie wygasną lub nie zostaną rozwiązane.
VI. Uczniowie oraz wychowankowie Zespołu.
§ 8. Brak treści

3. W Zespole tworzy się stanowiska wicedyrektora
i inne stanowiska kierownicze za zgodą organu prowadzącego Zespół.

1. Uczniami i wychowankami Zespołu są odpowiednio
uczniowie i wychowankowie szkoły podstawowej
i przedszkola.

IV. Organizacja Zespołu

VII. Postanowienia końcowe

§ 6. Brak treści

§ 9. Brak treści

1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii
zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.
2. Podstawową jednostką organizacyjną w szkole podstawowej i przedszkolu, wchodzących w skład Zespołu jest oddział.
3. Szczegółową organizacją nauczania, wychowania
i opieki w danym roku szkolnym określają arkusze
organizacyjne opracowane przez dyrektora Zespołu,
z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania,
o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych
planów nauczania.
4. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego, dyrektor Zespołu, z uwzględnieniem zasad
ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy
rozkład zajęć, określający organizację zajęć edukacyjnych.

1. Zespół posiada pieczęć urzędową wspólną dla szkoły
podstawowej i przedszkola, wchodzących w skład
Zespołu, zawierającą nazwę Zespołu.
2. Tablice i pieczęcie szkoły podstawowej wchodzącej
w skład Zespołu powinny zawierać nazwę Zespołu
i nazwę szkoły podstawowej.
3. Tablice i pieczęcie przedszkola wchodzącego w skład
Zespołu powinny zawierać nazwę Zespołu i nazwę
przedszkola.
4. Szkoła podstawowa i przedszkole, wchodzące w skład
Zespołu mogą posiadać własne sztandary, imiona
szkół oraz ceremoniał.
§ 10. Statut wchodzi w şycie z dniem 1 września 2011 r.
Przewodniczący Rady Gminy w Ksiąşu Wielkim:
Henryk Huma
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UCHWAŁA NR VI/42/2011
RADY GMINY W KSIĄŉU WIELKIM
z dnia 29 kwietnia 2011 r.
w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Rzędowicach
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) oraz art. 5 ust. 2 pkt. 1
w związku z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 7 września
1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256,
poz. 2572 z póŝn.zm.) po uzyskaniu pozytywnej opinii
Małopolskiego Kuratora Oświaty uchwala się, co następuje:

§ 1.
Likwiduje
się
Szkołę
Podstawową
w Rzędowicach wraz z oddziałem przedszkolnym
z dniem 31 sierpnia 2011 roku.
§ 2. Uczniom ze likwidowanej szkoły zapewnia się
dowóz i moşliwość kontynuowania nauki w Szkole Podstawowej w Ksiąşu Wielkim.
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§ 3. Dokumentację likwidowanej szkoły przejmuje
Wójt Gminy Ksiąş Wielki, z wyjątkiem dokumentacji
przebiegu nauczania, którą przejmuje Małopolski Kurator Oświaty w terminie jednego miesiąca od dnia zakończenia likwidacji.

Poz. 2819,2820,2821

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Ksiąş Wielki.
§ 5. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni od
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy w Ksiąşu Wielkim:
Henryk Huma

2819

2820
2820

UCHWAŁA NR VI/43/2011
RADY GMINY W KSIĄŉU WIELKIM
z dnia 29 kwietnia 2011 r.
w sprawie: wprowadzenia zmian w Statucie Urzędu Gminy w KsiąŊu Wielkim
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 oraz art. 40 ust.2
pkt 2 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym/ Dz.U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 z póŝn. zm./ w związku z art.11 ust.2 ustawy
z dnia 27sierpnia 2009r.o finansach publicznych /Dz.U.
Nr 157 poz. 1240 z póŝn. zm./ Rada Gminy w Ksiąşu
Wielkim uchwala , co następuje
§ 1. W Statucie Urzędu Gminy w Ksiąşu Wielkim
wprowadza się następujące zmiany:

2) w załączniku do statutu – Wykaz gminnych jednostek
organizacyjnych dodaje się: „ pkt 10. Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Ksiąşu Wielkim”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy w Ksiąşu Wielkim.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy w Ksiąşu Wielkim:
Henryk Huma

1) § 8 otrzymuje brzmienie: „ Wójt kieruje do Rady wniosek o powołanie lub odwołanie Skarbnika”.
2820

2821
2821

UCHWAŁA NR VI/44/2011
RADY GMINY W KSIĄŉU WIELKIM
z dnia 29 kwietnia 2011 r.
w sprawie: wprowadzenia zmian w Statucie Gminy KsiąŊ Wielki
Na podstawie art. 169 ust.4 ustawy z dnia 2 kwietnia
1997r.- Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej /Dz.U. Nr 78
poz.483/ oraz art.3 ust, art. 3 ust.1, art. 40 ust.2 pkt 1
i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym/ Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z póŝn. zm./
Rada Gminy w Ksiąşu Wielkim uchwala:
§ 1. W statucie Gminy Ksiąş Wielki stanowiącym załącznik do uchwały Nr IV/38/2003 Rady Gminy w Ksiąşu
Wielkim z dnia 27 lutego 2003r. opublikowanej
w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego
z 2003r. Nr 85 poz. 1142 dokonać następujących zmian:
1) w § 129 skreśla się drugie zdanie i dodaje nowe
w brzmieniu: „ Wójt obejmuje swe obowiązki z chwilą
złoşenia wobec Rady Gminy przewidzianej ustawą roty ślubowania”,

2) § 130 otrzymuje brzmienie: „ status prawny pracowników Urzędu i jednostek organizacyjnych gminy określa odrębna ustawa”,
3) § 131 otrzymuje brzmienie: „ Rada Gminy powołuje
i odwołuje Skarbnika na wniosek Wójta Gminy. Stosunek pracy ze Skarbnikiem nawiązuje Wójt Gminy na
podstawie uchwały Rady powołującej go na to stanowisko.
4) § 132 otrzymuje brzmienie: „ Stosunek pracy
z Sekretarzem nawiązuje Wójt Gminy na podstawie
umowy o pracę”,
5) Skreśla się rozdział XI.
§ 2. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy w Ksiąşu Wielkim:
Henryk Huma

2821
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UCHWAŁA NR VI/37/2011
RADY GMINY W KSIĄŉU WIELKIM
z dnia 29 kwietnia 2011 r.
w sprawie okreņlenia zasad udzielania dotacji z budŊetu Gminy KsiąŊ Wielki na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm. ) oraz art. 81
ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568,
z póŝn. zm.) Rada Gminy w Ksiąşu Wielkim uchwala,
co następuje:
§ 1. Brak treści
1. Z budşetu Gminy Ksiąş Wielki mogą być udzielane
dotacje celowe na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych
przy zabytku:
a) wpisanym do rejestru zabytków oraz
b) znajdującym się na stałe na obszarze Gminy
Ksiąş Wielki
2. Dotacja moşe być udzielona osobie fizycznej lub
jednostce organizacyjnej, o której mowa w art. 71
ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

§ 3. Brak treści
1. Udzielenie dotacji moşe nastąpić na podstawie
pisemnego wniosku o udzielenie dotacji.
2. Wnioski o udzielenie dotacji składa się w Urzędzie
Gminy w Ksiąşu Wielkim w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok przyznania dotacji.
3. Wnioski o udzielenie dotacji na 2011 rok składa się
w terminie do dnia 30 czerwca 2011 r.
4. Zatwierdzony przez Wójta Gminy Ksiąş Wielki
wniosek o dotację stanowi podstawę ujęcia kwoty
dotacji w projekcie budşetu na dany rok budşetowy.
5. Do wniosku o udzielenie dotacji na przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub
robót budowlanych dołącza się:
a) dokument potwierdzający wpis zabytku do rejestru zabytków,
b) dokument potwierdzający posiadanie przez
wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku,
c) harmonogram oraz kosztorys przewidywanych
prac lub robót wykonywanych ze wskazaniem
ŝródeł ich finansowania,
d) pozwolenie konserwatora zabytków na prowadzenie prac, które mają być przedmiotem dotacji,
e) pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót, jeşeli prace wymagają uzyskania takiego pozwolenia lub zgłoszenia właściwemu organowi
nadzoru budowlanego.

3. Dotacja celowa z budşetu Gminy Ksiąş Wielki
udzielana jest na zasadzie dofinansowania prac
konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, w rozumieniu ustawy
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
4. Dotacja moşe być udzielona na dofinansowanie
robót i prac, które zostaną przeprowadzone w roku,
w którym dotacja ma być udzielona.
5. Dotacja moşe obejmować nakłady konieczne na
roboty budowlane, prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku, określone w art. 77 ustawy
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami.
6. Wielkość środków finansowych przeznaczonych
w roku budşetowym na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach
określa uchwała budşetowa.
§ 2. Brak treści
1. Dotacja moşe być udzielona do wysokości 50%
nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, o którym mowa w § 1 ust.1.
2. Dotacja na dofinansowanie prac konserwatorskich,
restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku nie moşe zostać udzielona:
1) jeşeli nakłady konieczne na te prace lub roboty
w 100% są finansowane z dotacji pochodzących
z innych ŝródeł,
2) jeşeli łączna kwota dotacji udzielonych przez
Gminę Ksiąş Wielki i inne uprawnione organy
przekroczyła wysokość 100 % nakładów koniecznych na te prace lub roboty.

6. Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik nr 1 do uchwały.
§ 4. Brak treści
1. Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Rada Gminy w Ksiąşu Wielkim w drodze uchwały.
2.

W uchwale Rady Gminy w Ksiąşu Wielkim
w sprawie przyznania dotacji, określa się nazwę
podmiotu otrzymującego dotację, prace lub roboty, na wykonanie których przyznano dotację oraz
kwotę przyznanej dotacji.
§ 5. Brak treści

1. Przekazanie dotacji następuje na podstawie umowy, określającej w szczególności:
1) opis i zakres prac lub robót i termin ich wykonania oraz zobowiązanie do wyłonienia wykonawcy na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych,
2) kwotę dotacji i tryb jej płatności uzaleşniony od
wyniku kaşdorazowej kontroli postępu prac lub
robót i rozliczenia tych wydatków,

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 340

– 20024 –

Poz. 2822

3) sposób i termin rozliczenia udzielonej dotacji
oraz sposób kontroli naleşytego wykorzystania
dotacji,
4) zobowiązanie ubiegającego się o dotację do
poddania się pełnej kontroli w zakresie naleşytego wykonania prac lub robót, w tym udostępnienia niezbędnej dokumentacji,
5) zasady i sposób zwrotu niewykorzystanej dotacji lub jej części lub zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.

z budşetu Gminy Ksiąş Wielki przez okres kolejnych
3 lat, począwszy od dnia stwierdzenia nieprawidłowego wykorzystania dotacji.

2. Umowę zawiera się na czas realizacji prac lub robót, nie dłuşszy niş do dnia 15 grudnia roku budşetowego.

a) stanu realizacji prac lub robót,
b) efektywności i jakości wykonania prac lub robót,
c) zgodności wydatkowania dotacji z celem, na który została przyznana,
d) gospodarności i rzetelności w sposobie wydatkowania środków budşetu gminy,
e) prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i postanowieniach umowy.

3. Podmiot nie moşe wykorzystywać środków uzyskanych na podstawie umowy na inne cele, niş
określone w umowie.
4. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą stron,
dopuszcza się w ciągu roku moşliwość aktualizacji
warunków realizacji umowy w formie aneksu.
§ 6. Dotacja moşe być przekazana jednorazowo
lub w kilku transzach w zaleşności od potrzeb
i specyfiki realizowanych prac lub robót oraz postanowień umowy.
§ 7. Brak treści
1. Udzielona dotacja podlega rozliczeniu w terminie
określonym w umowie.
2. Podstawą rozliczenia dotacji jest komisyjny odbiór
wykonanych prac lub robót z udziałem osób posiadających kwalifikacje do odbioru prac lub robót
z udziałem przedstawicieli Wójta Gminy Ksiąş
Wielki.
3. W celu rozliczenia dotacji, podmiot, któremu jej
udzielono, składa sprawozdanie z wykonania prac
lub robót Wójtowi Gminy Ksiąş Wielki.
4. Wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 8. W przypadku stwierdzenia wykorzystania dotacji niezgodnie z umową, w tym nieprzedstawienia
rozliczenia w terminie określonym w umowie, nieterminowego zwrotu niewykorzystanej części dotacji,
podania nieprawidłowych lub niepełnych informacji
o wykorzystaniu dotacji, podmiot, któremu jej udzielono, traci prawo do ubiegania się o dalsze dotacje

§ 9. Wójt Gminy Ksiąş Wielki prowadzi wykaz dotacji udzielonych przez Radę Gminy Ksiąş Wielki na
prace lub roboty, o których mowa w § 1.
§ 10. Brak treści
1. Sposób wykorzystania przyznanej dotacji podlega
kontroli i ocenie, przede wszystkim w zakresie:

2. Kontrolę prawidłowości wykonywania dotowanych
prac lub robót, w tym wydatkowania przekazanych
mu środków finansowych, sprawują upowaşnieni
przez Wójta Gminy Ksiąş Wielki pracownicy Urzędu Gminy Ksiąş Wielki.
3. W ramach kontroli, o której mowa w pkt 1, osoby
upowaşnione mogą badać dokumenty i inne nośniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonywanych prac
lub robót oraz şądać udzielenia ustnie lub pisemnie
informacji dotyczących wykonywanych prac lub
robót.
4. Negatywny wynik kontroli stanowi podstawę do
rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym
i natychmiastowego zwrotu udzielonej kwoty dotacji wraz z odsetkami.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Ksiąş Wielki.
§ 12. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego
Przewodniczący
Rady Gminy w Ksiąşu Wielkim
inŊ. Henryk Huma
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Załącznik nr 1
do uchwały Nr VI/37/2011
Rady Gminy w Ksiąşu Wielkim
z dnia 29 kwietnia 2011 r.

Wniosek o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków
I PODSTAWOWE INFORMACJE O ZABYTKU I WNIOSKODAWCY
A. DANE O ZABYTKU:
1. Nazwa zabytku: ....................................................................................................................................................
2. Nr w rejestrze zabytków: .....................................................................................................................................
3. Data wpisu: ..........................................................................................................................................................
4. Dokładny adres połoşenia lub przechowywania zabytku: ..................................................................................
B .WNIOSKODAWCA
1. Imię i nazwisko/Pełna nazwa................................................................................................................................
2. Adres zamieszkania /siedziby...............................................................................................................................
3. NIP ........................................................................................................................................................................
4. REGON ..................................................................................................................................................................
5. Forma prawna........................................................................................................................................................
6. Nazwa i numer rejestru.........................................................................................................................................
7. Data wpisu do rejestru/ewidencji.........................................................................................................................
8. Osoby upowaşnione do reprezentowania wnioskodawcy ...................................................................................
9. Nazwa banku i numer konta wnioskodawcy.........................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………
10.

Tytuł prawny do władania zabytkiem (własność, uşytkowanie wieczyste, dzierşawa, inne)..............................................................................................................................................................................

C. UZYSKANE POZWOLENIA:
1) pozwolenia na przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku:
a) wydane przez: ................................................................................................................................................
b) numer: ..................................................................................................................................................................
c) data ......................................................................................................................................................................
2) pozwolenia na budowę:
a) wydane przez: ......................................................................................................................................................
b) numer: .................................................................................................................................................................
c) data:.....................................................................................................................................................................
II. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O PRACACH LUB ROBOTACH
A. ZAKRES RZECZOWY PRAC LUB ROBÓT I PRZEWIDYWANE KOSZTY REALIZACJI
Nr pozycji kosztorysu

Planowany zakres rzeczowy

Przewidywane koszty

B. UZASADNIENIE CELOWOŚCI PRAC LUB ROBÓT
...................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 340

– 20026 –

Poz. 2822

....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
C. TERMIN REALIZACJI
1. Planowany termin rozpoczęcia:............................................................................................................................
2. Planowany termin zakończenia:...........................................................................................................................
D. PRZEWIDYWANE ŜRÓDŁA SFINANSOWANIA PRAC LUB ROBÓT:
Ňródła sfinansowania prac lub robót
Ogółem
Wysokość dotacji, o którą ubiega się wnioskodawca z budşetu
Gminy Ksiąş Wielki
Udział środków własnych
Udział środków z budşetu państwa
Udział środków z innych ŝródeł

Kwota

Udział w całoņci kosztów
100 %

III. INFORMACJA O WNIOSKACH O UDZIELENIE DOTACJI SKIEROWANYCH DO INNYCH ORGANÓW
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
IV. WYKAZ WYMAGANYCH ZAŁĄCZNIKÓW
1) aktualny wypis z rejestru zabytków
2) dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku
3) harmonogram i kosztorys przewidywanych prac lub robót
4) pozwolenie konserwatora zabytków na prowadzenie prac
5) pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót (jeşeli jest wymagane)
6) informacja o pomocy publicznej otrzymanej przed dniem złoşenia wniosku sporządzona w zakresie i na zasadach
określonych w art. 37 ustawyz dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. Nr 123 poz. 1291) – dotyczy tylko przedsiębiorców
V. PODPISY
W przypadku otrzymania dotacji zobowiązuję się do wydatkowania przyznanych środków na realizację wskazanego
zadania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2006
Nr 164, poz. 1163 z póŝn. zm.) Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wnioskodawcy
Miejscowość, data ......................................................................
........................................................ (pieczęć wnioskodawcy)
Dotacje przyznawane są na zasadach określonych w uchwale Nr VI/37/2011 r. Rady Gminy w Ksiąşu Wielkim z dnia
29 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. W przypadku stwierdzenia, şe we wniosku podano nieprawdziwe
dane, Gmina zastrzega sobie prawo do şądania zwrotu przyznanych środków.

Przewodniczący
Rady Gminy w Ksiąşu Wielkim
inŊ. Henryk Huma
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Załącznik nr 2
do uchwały Nr VI/37/2011
Rady Gminy w Ksiąşu Wielkim
z dnia 29 kwietnia 2011 r.

Sprawozdanie z wykonywania prac lub robót
W okresie od........................do....................., okreņlonego w umowie nr.......................zawartej w dniu
.........................., pomiędzy ..............................................................................................
a ....................................................................................................................................................
Data złoŊenia sprawozdania:.........................................................................................................
I. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE:
A. OPIS

ZREALIZOWANYCH
PRAC
LUB
ROBÓT,
WYMIERNE
REZULTATY
REALIZACJI
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
........................................................................
II. SPRAWOZDANIE FINANSOWE
A. INFORMACJA O WYDATKACH PRZY REALIZACJI PRAC LUB ROBÓT
Całkowity koszt w okresie sprawozdawczym ......................................................................zł
W tym:
koszty pokryte z uzyskanej dotacji
.....................................................................................zł
środki własne
.....................................................................................zł

Lp.

B. KOSZTORYS ZE WZGLĘDU NA TYP KOSZTÓW
Rodzaj kosztów
Koszt całkowity

W tym z dotacji

C. KOSZTORYS ZE WZGLĘDU NA ŜRÓDŁO FINANSOWANIA
Ŝródło
Koszty pokryte z dotacji
Środki własne
Inne ŝródła
Ogółem

w zł

%
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D. ZESTAWIENIE RACHUNKÓW
Data Nazwa wydatku Kwota w zł

Poz. ,2823

W tym ze środków dotacji

1. Do sprawozdania dołączyć naleşy kserokopie wszystkich rachunków, faktur, które opłacone zostały w całości lub
w części ze środków pochodzących z dotacji. Oryginały rachunków, faktur naleşy przechowywać przez 5 lat
i udostępnić podczas ewentualnie przeprowadzanych czynności kontrolnych.
2. Oświadczenia i podpisy:
1) niniejszym oświadczam, şe środki publiczne otrzymane od Gminy Ksiąş Wielki zostały wydatkowane zgodnie
z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2006 Nr 164, poz. 1163 z póŝn.
zm).
2) niniejszym oświadczam, şe wszystkie dane ujęte w sprawozdaniu są zgodne ze stanem faktycznym, a takşe şe
znana mi jest odpowiedzialność karna z art. 233 Kodeksu Karnego. ..................................
....................................................... data pieczęć i podpisy
Adnotacje urzędowe
1. Potwierdzenie przyjęcia sprawozdania: ................................................................... data i podpis
2. Akceptacja całości sprawozdania pod względem merytorycznym i finansowym:
...................................................................
data i podpis
Przewodniczący
Rady Gminy w Ksiąşu Wielkim
inŊ. Henryk Huma
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UCHWAŁA NR VII/51/11
RADY GMINY LANCKORONA
z dnia 24 maja 2011 r.
w sprawie utworzenia Przedszkola w Izdebniku
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. h ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.), art. 5 ust.2
pkt 1 i ust.5, art.58 ust.1 i 6, art. 62 ust. 5 oraz art. 79
ust.1 ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie
oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z póŝn. zm.)
Rada Gminy Lanckorona uchwala, co następuje:

§ 3. Akt załoşycielski Przedszkola stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 1. Z dniem 1 września 2011r. tworzy się Przedszkole w Izdebniku, zwale dalej Przedszkolem.

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

§ 2. Przedszkole wchodzi w skład Zespołu Szkół
w Izdebniku.

§ 4. Organizację Przedszkola określa statut, który
stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Lanckorona.

Przewodniczący Rady
Ryszard Frączek
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Załącznik nr 1
do uchwały Nr VII/51/11
Rady Gminy Lanckorona
z dnia 24 maja 2011 r.
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oświatową, prowadzoną w formie jednostki budşetowej.
§ 2. Nazwa
w Izdebniku.

placówki

brzmi:

Przedszkole

AKT ZAŁOŉYCIELSKI PRZEDSZKOLA W IZDEBNIKU

§ 3. Siedziba Przedszkola mieści się w Izdebniku,
Izdebnik Nr 220, 34-144 Izdebnik.

Na podstawie art. 5 ust.2 pkt 1, ust. 3 i 5 oraz
art. 58 ust.1 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991r.
o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572
z póŝn. zm.)

§ 4. Przedszkole wchodzi w skład Zespołu Szkół
w Izdebniku, 34-144 Izdebnik 219.
Przewodniczący Rady
Ryszard Frączek

Gmina Lanckorona
§ 1. Zakłada z dniem 1 września 2011roku Przedszkole w Izdebniku, które jest publiczną placówką
Załącznik nr 2
do uchwały Nr VII/51/11
Rady Gminy Lanckorona
z dnia 24 maja 2011 r.
STATUT PRZEDSZKOLA W IZDEBNIKU
Rozdział 1
Nazwa Przedszkola
§ 1.
1. Nazwa Przedszkola brzmi: Przedszkole w Izdebniku.
2.

Przedszkole
w Izdebniku.

wchodzi

w skład

Zespołu

Szkół

3. Pełna nazwa Przedszkola wchodzącego w skład Zespołu Szkół brzmi:
Zespół Szkół w Izdebniku
Przedszkole
34-144 Izdebnik 220
§ 2.
1. Siedzibą przedszkola jest miejscowość Izdebnik, adres: Izdebnik 220, 34-144 Izdebnik.
2. Organem prowadzącym Przedszkole jest Gmina Lanckorona.
3. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest
Małopolski Kurator Oświaty w Krakowie.
4. Przedszkole w Izdebniku jest placówką publiczną,
prowadzoną w formie jednostki budşetowej Gminy
Lanckorona.
§ 3. Przedszkole w Izdebniku jest przedszkolem
dwuoddziałowym.
Rozdział 2
Cele i zadania Przedszkola
§ 4.
1.

Przedszkole realizuje cele określone w ustawie
o systemie oświaty oraz przepisach wykonawczych,
a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego, koncentrując się na wspomaganiu i ukierunkowaniu rozwoju dziecka zgodnie
z jego wrodzonym potencjałem i moşliwościami
rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym.

2. Do podstawowych celów i zadań przedszkola naleşy:
1) wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka,
2) sprawowanie opieki nad dziećmi odpowiednio do
ich potrzeb oraz moşliwości psychofizycznych,
3) współdziałanie z rodziną, pomoc w wychowaniu
dzieci i przygotowaniu ich do nauki szkolnej,
4) udzielanie dzieciom pomocy psychologicznopedagogicznej,
5) umoşliwianie dzieciom podtrzymywania poczucia
toşsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,
6) w miarę moşliwości przedszkole realizuje i organizuje opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi
z uwzględnieniem wspomagania indywidualnego
rozwoju dziecka oraz wspomagania rodziny
w wychowaniu dziecka.
§ 5.
Sposób sprawowania opieki przez przedszkole nad
dziećmi określa się następująco:
1) zakres wykonywania zadań opiekuńczych dostosowany jest do wieku dzieci i potrzeb środowiskowych
z uwzględnieniem obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny.
2) Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczny pobyt
podczas zajęć obowiązkowych oraz w czasie organizowanych wycieczek i imprez,
3) za bezpieczeństwo w oddziale odpowiada nauczyciel,
któremu imiennie powierzono grupę,
4) za bezpieczeństwo dzieci podczas spacerów i wyjść do
ogrodu zabaw odpowiada nauczyciel oraz wyznaczony pracownik, który mu towarzyszy,
5) odpowiedzialność za şycie, zdrowie i bezpieczeństwo
dzieci ponoszą takşe pozostali pracownicy przedszkola.
§ 6.
1. Dzieci przyprowadzają i odbierają z przedszkola rodzice (prawni opiekunowie) z zastrzeşeniem ust.2.
2. Po złoşeniu przez rodziców (prawnych opiekunów)
pisemnej deklaracji, z określeniem imiennie innej
osoby powyşej 18 roku şycia, moşe dziecko odebrać
inna osoba.
3. Dziecko naleşy odebrać z przedszkola do godziny
16,00.
4. W razie nieodebrania dziecka do wyznaczonej godziny, pozostaje ono pod opieką nauczyciela, aş do
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momentu zgłoszenia się rodziców (prawnych opiekunów).
Rozdział 3
Organy przedszkola oraz ich zadania i kompetencje
§ 7.
1. Organami Przedszkola są:
1) Dyrektor, który jest równocześnie dyrektorem Zespołu Szkół w Izdebniku,
2) Rada Pedagogiczna,
3) Rada Rodziców
2. Kaşdy z wymienionych w ust.1 organów działa
w granicach swoich kompetencji i uchwalonego regulaminu swoich działań.
§ 8.
1. Przedszkolem kieruje Dyrektor.
2. Dyrektor:
1) kieruje działalnością placówki i reprezentuje ją na
zewnątrz,
2) sprawuje nadzór pedagogiczny,
3) realizuje uchwały rady pedagogicznej i rady rodziców podjęte w ramach ich kompetencji,
4) wydaje zarządzenia wewnętrzne w ramach obowiązujących przepisów oraz podjętych przez rade
pedagogiczna uchwał,
5) sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki
rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
6) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole,
7) moşe skreślić dziecko z listy wychowanków po jego miesięcznej nieusprawiedliwionej nieobecności, po uprzednim podjęciu uchwały przez radę
pedagogiczną,
8) jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych
nauczycieli i innych pracowników przedszkola
i realizuje zadania z tego wynikające,
9) współpracuje z rada pedagogiczną i radą rodziców
w realizacji zadań przedszkola,
10) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola i ponosi odpowiedzialność za
ich prawidłowe wykorzystanie,
11) opracowuje arkusz organizacji przedszkola i przedkłada do zatwierdzenia organowi prowadzącemu,
12) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów
szczegółowych.
§ 9.
1. Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym.
2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele pracujący w Przedszkolu.
3. Rada Pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego
przez siebie regulaminu.
4. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej
naleşy w szczególności:
1) zatwierdzanie planów pracy przedszkola,
2) podejmowanie uchwał w sprawach innowacji,
eksperymentów
pedagogicznych
w placówce
z uwzględnieniem obowiązujących procedur,
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3) ustalenie organizacji wewnętrznego doskonalenia
zawodowego nauczycieli przedszkola,
4) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia dziecka z listy wychowanków,
5) przygotowywanie projektu statutu przedszkola,
przedstawienie propozycji jego zmian,
6) ustalenie regulaminu swojej działalności,
7) uchwalenie programu wychowawczego,
8) uchwalenie programu profilaktyki.
5. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1) organizację pracy placówki,
2) projekt planu finansowego placówki;
3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróşnień;
4) przebieg
i wyniki
pracy
wychowawczodydaktycznej z dziećmi;
5) propozycje dyrektora placówki w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach
wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo
płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych.
6. Dyrektor placówki wstrzymuje wykonanie uchwał
Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący lub placówkę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
§ 10.
1. Zadania i kompetencje Rady Rodziców.
1) W placówce moşe działać Rada Rodziców stanowiąca reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola, która jest społecznym organem działającym na rzecz przedszkola, współdziała
z dyrektorem i nauczycielami w celu ujednolicenia
oddziaływań na dzieci przez rodzinę i przedszkole.
2) Rada Rodziców funkcjonuje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin, który nie moşe być
sprzeczny ze statutem przedszkola. Określa w nim
w szczególności wewnętrzną strukturę i tryb pracy
Rady oraz szczegółowy tryb przeprowadzenia wyborów do rady.
3) W wyborach Rady Rodziców jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic.
2. Do zadań Rady Rodziców naleşy w szczególności:
1) współuczestnictwo w realizacji planu pracy przedszkola,
2) pomoc
dyrektorowi
i radzie
pedagogicznej
w wypracowaniu jakościowego programu rozwoju placówki, jego bazy i wyposaşenia,
3) organizowanie prac uşytecznych na rzecz przedszkola,
4) uczestniczenie w planowaniu wydatków przedszkola oraz podejmowanie działań słuşących
zwiększeniu funduszy przedszkola,
5) współudział w organizowaniu zajęć dodatkowych,
6) współudział w organizowaniu działalności artystycznej i turystycznej dzieci,
7) pozyskiwanie sponsorów.
3. W celu wspierania działalności statutowej przedszkola
rada rodziców moşe gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych ŝródeł. Zasady
wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin, o którym mowa w ust. 1 pkt 3.
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§ 11. Zasady współdziałania organów przedszkola:
1) dają kaşdemu z nich moşliwość swobodnego działania
i podejmowania decyzji w ramach kompetencji określonych ustawą i zawartych w statucie przedszkola.
2) w celu wymiany bieşących informacji organy przedszkola spotykają się wspólnie co najmniej dwa razy w roku.
3) na wniosek jednego z organów o zwołanie wspólnego
zebrania dyrektor jest obowiązany określić termin zebrania i powiadomić wszystkie organy o ustalonym
terminie.
4) organy przedszkola podejmują decyzje i działania
w ramach ich kompetencji.
§ 12. Zasady rozwiązywania sporów między organami przedszkola:
1) Ewentualne spory pomiędzy organami przedszkola
rozwiązywane są w drodze negocjacji pomiędzy przewodniczącymi poszczególnych organów. Wyniki negocjacji są protokołowane.
2) W przypadku sporu Dyrektor - Rada Pedagogiczna
negocjacje w imieniu rady pedagogicznej prowadzi
nauczyciel upowaşniony przez co najmniej ¾ członków rady pedagogicznej.
3) Nieporozumienia i spory pomiędzy Radą Pedagogiczną a Rada Rodziców rozstrzyga Dyrektor przedszkola poprzez:
a) wysłuchanie kaşdej z zainteresowanych stron,
b) podjęcie próby wyjaśnienia istoty nieporozumienia,
c) negocjacje.
4) W przypadku braku osiągnięcia porozumienia
w drodze negocjacji dyrektor przedszkola o istniejącym sporze powiadamia organ prowadzący lub organ
sprawujący nadzór pedagogiczny, w zaleşności od
kompetencji, który podejmuje decyzje rozstrzygające
kwestie sporne.
5) Decyzja organu jest ostateczna.
Rozdział 4
Organizacja Przedszkola
§ 13.
1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest
oddział obejmujący dzieci w zblişonym wieku,
z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.
2. Przedszkole jest dwuoddziałowe
3. Liczba dzieci w oddziale nie moşe przekroczyć 25.
§ 14.
1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza odbywa się w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych oraz na podstawie programów wychowania przedszkolnego wybranych przez nauczycieli z obowiązujących zestawów programów wychowania w przedszkolu albo programów autorskich
i własnych w ramach działalności innowacyjnej
i eksperymentalnej.

4.
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Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo,
w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki języka obcego, nauki religii i zajęć rewalidacyjnych,
powinien być dostosowany do moşliwości rozwojowych dzieci i wynosić:
1) z dziećmi w wieku 3-4 lat - około 15 min.
2) w dziećmi w wieku 5-6 lat - około 30 minut.

5.

Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych
w przedszkolu określają odrębne przepisy.
§ 15.

1. Szczegółową organizację wychowania, nauczania
i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora
przedszkola. Arkusz organizacji przedszkola zatwierdza organ prowadzący.
2. W arkuszu organizacji przedszkola określa się
w szczególności:
1) czas pracy poszczególnych oddziałów,
2) liczbę pracowników przedszkola, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze,
3) ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze
środków przydzielonych przez organ prowadzący
przedszkole.
§ 16.
1. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na
wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań
rodziców (prawnych opiekunów).
2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel (nauczyciele), któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład
dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
3. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej wskazane jest, aby nauczyciel
(nauczyciele) opiekował się danym oddziałem przez
cały okres uczęszczania dzieci do przedszkola.
§ 17.
1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny od
poniedziałku do piątku z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący na wniosek dyrektora
przedszkola i dni ustawowo wolnych od pracy.
2. Przedszkole jest czynne 9 godzin dziennie od 7,00 do
16,00 w dniach od poniedziałku do piątku.
3. Podstawa programowa jest realizowana w godzinach
od 8,00 do 13,00.
4. Na wniosek rodziców godziny pracy przedszkola mogą ulec zmianie.
5. O wszelkich zmianach organizacyjnych rodzice powinni być na bieşąco informowani poprzez zamieszczenie informacji na tablicy informacyjnej w przedszkolu.
Rozdział 5
Zasady odpłatnoņci za przedszkole

2. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
3.

Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów)
w przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe.

§ 18.
1. Świadczenia udzielane przez przedszkole są nieodpłatne w zakresie realizacji podstawy programowej
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wychowania przedszkolnego określonej przez Ministra Edukacji Narodowej.
2. Rodzic (opiekun prawny) dziecka uczęszczającego do
5 godzin dziennie nie ponosi odpłatności za pobyt
dziecka w przedszkolu.
3. Koszt şywienia pokrywają rodzice w zaleşności od
ilości spoşywanych posiłków.
4. Wysokość dziennej stawki şywieniowej w tym poszczególnych posiłków ustala dyrektor.
5. Wysokość opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu
ponad czas przeznaczony na realizację podstawy
programowej wychowania przedszkolnego ustala się
zgodnie z uchwałą Rady Gminy Lanckorona.
§ 19.
1. Z wyşywienia w przedszkolu mogą korzystać pracownicy przedszkola jedynie za pełną odpłatnością na zasadach ustalonych przez organ prowadzący.
2. W cenę posiłków wkalkulowane są koszty zakupu
surowca zuşytego do sporządzenia posiłków oraz
ustalony przez dyrektora ryczałt na koszty administracyjno-rzeczowe, który obejmuje:
a) wynagrodzenie pracowników przygotowujących
posiłki,
b) zuşycie mediów (energii elektrycznej, cieplnej, gazu, wody, ścieków),
c) inne wydatki związane z zakupem środków czystości.
Rozdział 6
Nauczyciele i inni pracownicy Przedszkola
§ 20.
1. W przedszkolu zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjno-obsługowych.
2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników określają odrębne przepisy.
3. Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę dydaktycznowychowawczo- opiekuńczą zgodnie z obowiązującym programem wychowania w przedszkolu wybranym z zestawu programów zatwierdzonych przez
MEN lub programu autorskiego lub innowacyjnego
opracowanego na podstawie Podstawy Programowej.
4. Do zadań nauczyciela naleşy:
1) planowanie i prowadzenie pracy dydaktycznowychowawczej zgodnie z obowiązującym programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość,
2) wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań,
3) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb
rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych
obserwacji,
4) prowadzenie diagnozy przedszkolnej w roku poprzedzającym naukę w klasie pierwszej szkoły
podstawowej,
5) stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania,
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6) odpowiedzialność za şycie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza
jego terenem w czasie wycieczek i spacerów,
7) współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowana pomoc psychologiczno-pedagogiczną,
zdrowotna i inną,
8) planowanie własnego rozwoju zawodowego, systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych oraz aktywne uczestnictwo w róşnych
formach doskonalenia zawodowego,
9) dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń,
10) eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci,
11) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania,
działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie
z obowiązującymi przepisami,
12) realizacja zaleceń dyrektora i osób kontrolujących,
13) czynny udział w pracach rady pedagogicznej, realizacja jej postanowień i uchwał,
14) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze
dydaktycznym, wychowawczym i kulturalnym lub
rekreacyjno-sportowym,
15) współdziałanie z innymi nauczycielami w zakresie
planowania pracy wychowawczo-dydaktycznej,
w celu jednolitego oddziaływania oraz wzajemne
przekazywanie informacji dotyczących dzieci,
16) współpraca z nauczycielami zajęć dodatkowych,
17) przestrzeganie wypracowanych przez radę pedagogiczną zasad i regulaminów obowiązujących
w przedszkolu,
18) otaczanie indywidualną opieką kaşdego dziecka
i utrzymywanie kontaktu z jego rodzicami, szanowanie godności dziecka i respektowanie jego
praw,
19) czynny udział w pracach związanych z podnoszeniem jakości pracy przedszkola,
20) realizacja innych zadań zleconych przez dyrektora
przedszkola wynikających z działalności placówki.
5. Nauczyciel udziela rodzicom (prawnym opiekunom)
bieşącej informacji o postępach dzieci w czasie codziennych kontaktów, zebrań grupowych, zebrań
ogólnych, dyşurów wychowawcy.
6. Formy współpracy z rodzicami są następujące:
1)
2)
3)
4)

zebrania ogólne - 2 razy w roku,
zebrania grupowe - 2 razy w półroczu,
warsztaty i zajęcia otwarte - 2-3 razy w roku,
wycieczki i uroczystości przedszkolne - według
ustalonego harmonogramu.
§ 21.

1. W przedszkolu zatrudnia się oprócz nauczycieli pracowników administracji i obsługi.
2. Pracownikiem administracji w przedszkolu jest intendent/intendentka.
3. Pracownicy obsługi to: pomoc nauczyciela, woŝna/woŝny, kucharka.
4. Zasady zatrudniania i wynagrodzenia pracowników
administracji i obsługi określają odrębne przepisy.
5. Personel administracyjno-obsługowy przyczynia się
do właściwego funkcjonowania przedszkola poprzez
codzienną, sumienna prace w trosce o dobro dziecka,
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6. Wszyscy pracownicy przedszkola sa przede wszystkim
odpowiedzialni za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci,
7. Szczegółowy zakres obowiązków pracowników administracji i obsługi ustala dyrektor przedszkola.
8. Wszyscy pracownicy wypełniają dodatkowe czynności
nie
umieszczone
w zakresie
obowiązków,
a wynikające z potrzeb placówki.
9. Liczba nauczycieli i pracowników administracyjnoobsługowych oraz ich wymiar czasu pracy zaleşy od
potrzeb placówki w danym roku szkolnym. Strukturę
potrzeb limituje projekt organizacji przedszkola.
Rozdział 7
Wychowankowie Przedszkola
§ 22.
1. Do Przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do
6 lat.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor
przedszkola moşe przyjąć do przedszkola dziecko,
które ukończyło 2,5 roku.
3. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne
przygotowanie przedszkolne w przedszkolu albo oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole
podstawowej. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym,
w którym dziecko kończy 6 lat.
4. Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania
obowiązku szkolnego, moşe uczęszczać do przedszkola do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 10 lat.
5. Przedszkole realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego określona przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
§ 23.
1. Dzieci w przedszkolu mają prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności do:
1) właściwie zorganizowanego procesu wychowawczo-dydaktycznego i opieki, z godnie z zasadami
higieny umysłowej poprzez:
a) przebywanie
w przedszkolu
urządzonym
zgodnie z zasadami higieny, potrzebami dziecka i moşliwościami placówki,
b) organizacji dnia zabezpieczająca higieniczny
tryb şycia, zdrowe şywienie,
c) właściwie zorganizowanego wypoczynku,
bezpiecznego zaşywania ruchu,
d) uczestniczenia w proponowanych sytuacjach
edukacyjnych w ciągu całego dnia zgodnie
z jego moşliwościami percepcyjnymi,
e) zaspokajania potrzeb emocjonalnych i ruchowych,
f) zaspokajania potrzeb własnych,
g) doskonalenia i rozwijania zdolności i zainteresowań,
h) przeprowadzania prostych doświadczeń i ich
obserwowania,
i) współcecydowania o wyborze zabaw i rodzaju
zajęć w danym dniu,
j) zabawy oraz wyboru towarzysza zabawy,
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2) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej:
a) wyraşania własnych sądów i opinii,
b) poszanowania godności osobistej
c) teleracji,
d) akceptacji,
e) zrozumienia indywidualnych potrzeb,
f) poszanowania własności,
g) indywidualnego tempa rozwoju..
2. Dziecko w przedszkolu ma obowiązek:
1) przestrzegać ustalonych w grupie zasad i reguł ,
2) przestrzegać ustalonych zasad dotyczących bezpieczeństwa,
3) samodzielnie załatwiać potrzeby fizjologiczne,
4) szanować wytwory innych dzieci,
5) starać się utrzymać porządek wokół siebie (sprząta
zabawki po sobie itp.),
6) dbać o swój wygląd i estetykę ubrania
3. Dziecko moşe zostać skreślone z listy wychowanków
po dłuşszej niş miesiąc nieusprawiedliwionej nieobecności. Skreślenie dziecka musi poprzedzić
uchwała rady pedagogicznej. Skreślenia dziecka
z listy wychowanków nie dotyczy dziecka odbywającego roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne.
Rozdział 8
Szczegółowe zasady rekrutacji do przedszkola
§ 24.
1. Dzieci przyjmowane są do przedszkola w oparciu
o zasadę powszechnej dostępności, przy czym:
1) zapisy przyjmuje dyrektor,
2) zapisy przyjmowane są od 16 marca do 15 kwietnia
2) dopuszcza się moşliwość zapisu dziecka w innym
terminie w ciągu roku szkolnego w ramach wolnych miejsc.
2. Podstawą przyjęcia dziecka do przedszkola jest karta
zgłoszenia.
3. Rekrutacje prowadzi się w okresie:
1) od 16 marca do 15 kwietnia - wydawanie
i przyjmowanie kart zgłoszenia dziecka do przedszkola,
2) od 16 do 30 kwietnia - rozpatrywanie złoşonych
kart,
3) do 30 kwietnia - ustalenie imiennej listy dzieci, które zostały przyjęte do przedszkola.
4. W pierwszej kolejności do przedszkola przyjmowane
są:
1) dzieci sześcioletnie, które objęte są rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym,
2) dzieci uczęszczające juş do przedszkola,
2) dzieci pięcioletnie, odbywające roczne przygotowanie przedszkolne,
3) dzieci matek i ojców samotnie wychowujących
dzieci,
4) dzieci obojga rodziców pracujących/studiujących
w systemie stacjonarnym,
5) dzieci z rodzin wielodzietnych,
6) dzieci rodzin objętych opieką społeczną.
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5. W przypadku zgłoszenia większej liczby dzieci niş limit
posiadanych miejsc w przedszkolu, dyrektor powołuje komisje rekrutacyjną w składzie:

Rozdział 9
Zasady gospodarki finansowej
§ 25.

1) dyrektor przedszkola,
2) przedstawiciel rady pedagogicznej,
3) przedstawiciel rady rodziców.

1. Za prawidłową gospodarkę finansową przedszkola
odpowiada dyrektor.

6. Komisja rekrutacyjna pracuje w oparciu o własny
regulamin.

2. Zasady gospodarki finansowej określają odrębne
przepisy.

7. Informacja o wynikach rekrutacji w formie list dzieci
przyjętych lub nieprzyjetych na dany rok szkolny podaje się do informacji zainteresowanym w wyznaczonym miejscu do dwóch tygodni po zakończeniu
rekrutacji.

Rozdział 10
Postanowienia końcowe

8. Rodzicowi/prawnemu opiekunowi przysługuje prawo
pisemnego odwołania się od decyzji komisji rekrutacyjnej do dyrektora przedszkola w terminie 14 dni licząc od dnia podania do wiadomości wyników rekrutacji.
9. Dyrektor rozpatruje odwołanie w terminie 14 dni od
daty złoşenia pisma. O swojej decyzji dyrektor informuje
pisemnie
zainteresowanych
rodziców/prawnych opiekunów. Tak podjęta decyzja jest
ostateczna.

§ 26.
1.

Przedszkole uşywa pieczęci
z odrębnymi przepisami.

i stempli

zgodnie

2. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację na
zasadach określonych w odrębnych przepisach.
3.

Organem właściwym do dokonywania zmian
w statucie jest Rada Pedagogiczna Przedszkola.

4. Terminy określone w § 24 niniejszego statutu mają
zastosowanie do rekrutacji począwszy od roku
szkolnego 2012/2013..
5. Statut wchodzi w şycie z dniem 1 września 2011 roku.
Przewodniczący Rady
Ryszard Frączek
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UCHWAŁA NR VII/55/11
RADY GMINY LANCKORONA
z dnia 24 maja 2011 r.
zmieniająca uchwałę nr VIII/55/07 Rady Gminy Lanckorona z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie : zarządzenia
poboru łącznego zobowiązania pienięŊnego, podatku od nieruchomoņci oraz podatku leņnego od osób fizycznych,
okreņlenia inkasentów oraz wysokoņci wynagrodzenia za inkaso.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym/
jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póŝn.
zmianami/, art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz. U. z 2010 r.
nr 95 poz. 613 z póŝn. zmianami/ art. 6 b ustawy z dnia
15 listopada 1984 r. o podatku rolnym /Dz. U. z 2006 r.
Nr 136 poz. 969 z póŝn. zmianami/, oraz art. 6 ust.8
ustawy z dnia 30 paŝdziernika 2002 r. o podatku leśnym
/ Dz. U. Nr 200 poz. 1682 z póŝn. zmianami/ w związku
z art.9, art.28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa / Dz. U z 2005 nr 8, poz. 60 z póŝn. zm./

nych, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso wprowadza się następujące zmiany:
w § 2 pkt.5 zmienia się dotychczasowy zapis, który
otrzymuje brzmienie „ 5/ Pan Marian Cięşkowski – na
terenie sołectwa Podchybie”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni od
daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.

Rada Gminy Lanckorona uchwala co następuje:
§ 1. W uchwale nr VIII/55/07 Rady Gminy Lanckorona z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie zarządzenia poboru łącznego zobowiązania pienięşnego, podatku od
nieruchomości oraz podatku leśnego od osób fizycz2824

Przewodniczący Rady
Ryszard Frączek
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UCHWAŁA NR VII/56/11
RADY GMINY LANCKORONA
z dnia 24 maja 2011 r.
zmieniająca Uchwałę Nr V/38/11 Rady Gminy Lanckorona z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie miejscowego planu
odbudowy Nr 5 na terenie sołectwa Lanckorona, gmina Lanckorona.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.5 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001.
Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art.13d ustawy
z dnia
6 sierpnia
2010
r.
o zmianie
ustawy
o szczególnych
zasadach
odbudowy,
remontów
i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub
uszkodzonych w wyniku działania şywiołu oraz niektórych ustaw (Dz.U. Nr 149, poz. 996 ) po przedłoşeniu
przez Wójta Gminy Lanckorona projektu miejscowego
planu odbudowy Nr 5 na terenie sołectwa Lanckorona

w § 6 ust.2 pkt.6 uchwały otrzymuje brzmienie: „wysokość budynków innych niş gospodarcze i garaşowe do
kalenicy dachu nie moşe być większa niş 12 m ponad
średni poziom terenu”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy
§ 3. Uchwała obowiązuje po upływie 14 dni od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.

Rada Gminy Lanckorona uchwala, co następuje:
Przewodniczący Rady
Ryszard Frączek

§ 1. W uchwale Nr V/38/11 Rady Gminy Lanckorona
z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie miejscowego planu
odbudowy Nr 5 na terenie sołectwa Lanckorona, gmina
Lanckorona wprowadza się następującą zmianę:
2825
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UCHWAŁA NR X-77/11
RADY GMINY ŁAPSZE NIŉNE
z dnia 19 maja 2011 r.
w sprawie zmian w budŊecie Gminy Łapsze NiŊne na 2011 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z póŝn. zm.) oraz art. 211,
i art. 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), Rada Gminy
w Łapszach Nişnych uchwala, co następuje ;
§ 1. Zwiększa się dochody budşetu gminy
o kwotę 137.653,67 zł zgodnie z Tabelą nr 1 do niniejszej uchwały w tym:
a) bieşące zwiększa się o kwotę 97.683,67 zł,
b) majątkowe zwiększa się o kwotę 39.970,00 zł,
§ 2. Zwiększa się wydatki budşetu gminy o kwotę
137.657,67 zł zgodnie z Tabelą nr 2 do niniejszej
uchwały, w tym:
a) wydatki bieşące zwiększa się o kwotę 353.969,67
zł
b) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę
216.316,00 zł.
§ 3. Budşet po dokonanych zmianach wynosi:
1. Dochody budşetu 30.635.489,47 zł, z tego:
a) bieşące w kwocie 23.111.082,39 zł,
b) majątkowe w kwocie 7.524.407,08 zł,
2. Wydatki Budşetu 33.302.536,94 zł z tego:
a) bieşące w kwocie 21.095.829,29 zł,
b) majątkowe w kwocie 12.206.707,65 zł,

21) Wydatki budşetu obejmują plan wydatków
bieşących na łączną kwotę 21.095.829,29 zł,
z tego:
211) wydatki bieşące jednostki budşetowej
15.012.057,57 zł
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od
nich naliczane 9.766.184,90 zł
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jed. bud. 5.245.872,67 zł,
212) wydatki na dotację na zadania bieşące
990.555,00 zł
213) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.760.630,00 zł,
214) wydatki na programy finans. z pomocy
zagranicznej łącznej kwocie 679.523,72zł,
z tego:
a) ze środków pochodzących z budşetu Unii
Europejskiej 679.523,72 zł,
215) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
udzielonych przez Gminę Łapsze Nişne
lub planowanych do udzielenia, przypadających
do
spłaty
w roku
2011
153.713,00 zł,
216) wydatki na obsługę długu publicznego
499.350,00 zł,
22) Wydatki budşetu obejmują plan wydatków
majątkowych
na
łączną
kwotę
12.206.707,65 zł, z tego:
221) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 12.206.707,65 zł, z tego na
programy finansowane z pomocy zagranicznej 8.279.023,65 zł,
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3. Deficyt 2.667.047,47 zł
4. Przychody 4.590.379,47 zł
5. Rozchody 1.923.332,00 zł
§ 4. Dokonuje się zmian w planowanych kwotach
dotacji udzielanych z budşetu w roku 2011, zgodnie
z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 5. Dokonuje się zmian w planie dochodów
i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej budşetu Gminy
Łapsze Nişne na rok 2011 zgodnie z Tabelą nr 3 do
niniejszej uchwały.
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§ 6. Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych budşetu Gminy Łapsze Nişne na rok 2011 zgodnie z Tabelą nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.
§ 8. Uchwała wchodzi w şycie z dniem podjęcia
i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Helena Klimczak

Załącznik nr 1
do uchwały Nr X-77/11
Rady Gminy Łapsze Nişne
z dnia 19 maja 2011 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH
Z BUDŞETU GMINY ŁAPSZE NIŞNE W ROKU 2011

Przewodniczący Rady
Helena Klimczak
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Tabela Nr 1
do uchwały Nr X-77/11
Rady Gminy Łapsze Nişne
z dnia 19 maja 2011 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŉETU GMINY ŁAPSZE NIŉNE NA 2011 ROK

Przewodniczący Rady
Helena Klimczak
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Tabela Nr 2
do uchwały Nr X-77/11
Rady Gminy Łapsze Nişne
z dnia 19 maja 2011 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŉĄCYCH BUDŉETU GMINY ŁAPSZE NIŉNE NA 2011 ROK
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Przewodniczący Rady
Helena Klimczak
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Tabela Nr 3
do uchwały Nr X-77/11
Rady Gminy Łapsze Nişne
z dnia 19 maja 2011 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŞETU GMINY ŁAPSZE NIŞNE NA 2011 ROK
NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE

Przewodniczący Rady: Helena Klimczak
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Tabela Nr 4
do uchwały Nr X-77/11
Rady Gminy Łapsze Nişne
z dnia 19 maja 2011 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH BUDŉETU GMINY ŁAPSZE NIŉNE NA 2011 ROK

Przewodniczący Rady: Helena Klimczak
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UCHWAŁA NR VI/33/11
RADY GMINY STRYSZAWA
z dnia 15 kwietnia 2011 r.
w sprawie ogólnodostępnoņci oraz zasad korzystania planowanych do budowy placów zabaw w ramach projektu
pn. "Budowa placów zabaw jako miejsc rekreacji na terenie gminy Stryszawa"
Na podstawie art. 18 ust. 1 oraz art. 40 ust. 2 pkt.
4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie
gminny m (tekst jednolity z 2001 roku Dz.U. Nr 142

poz. 1591 z póşn. zm.) Rada Gminy Stryszawa uchwala, co następuje:
§ 1. Place zabaw wykonane w ramach realizacji
projektu pn. "Budowa placów zabaw jako miejsc re-

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 340

– 20042 –

kreacji na terenie gminy Stryszawa" zgłaszanego do
dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działania 413
"Wdraşanie Lokalnych Strategii Rozwoju", będą ogólnodostępne, a korzystanie z nich będzie bezpłatne.

Poz. 2827,2828

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Stryszawa.
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po 14 dniach od
opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

§ 2. Ustala się zasady korzystania z planowanych
do budowy placów zabaw stanowiące załącznik do
niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy
Józef Pochopień
6. Na terenie placów zabaw zabrania się:

Załącznik
do uchwały Nr VI/33/11
Rady Gminy Stryszawa
z dnia 15 kwietnia 2011 r.

-

ZASADY KORZYSTANIA Z PLANOWANYCH DO
BUDOWY PLACÓW ZABAW NA TERENIE GMINY
STRYSZAWA

-

1. Korzystanie z placów zabaw jest ogólnodostępne
i bezpłatne.
2. Place zabaw przeznaczone są dla dzieci od 3 lat.
3. Dzieci muszą znajdować się pod opieką osób dorosłych.
4. Za bezpieczeństwo dzieci znajdujących się na placu
zabaw odpowiedzialność podnoszą opiekunowie.

wprowadzania psów i innych zwierząt ;
zaśmiecania terenu;
wchodzenia na dachy i górne elementy konstrukcji obiektów;
korzystania z bujaków przez więcej niş jedno
dziecko;
grania w piłkę i inne gry zespołowe;
jazdy na rowerze;
spoşywania alkoholu, palenia papierosów i innych uşywek.

7. Osoby przebywające na terenie placów zabaw powinny stosować się do poleceń zarządzających
obiektem, a urządzenia zabawowe wykorzystywać
zgodnie z ich przeznaczeniem.
Przewodniczący Rady Gminy
Józef Pochopień

5. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice.
2827
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UCHWAŁA NR III/19/2011
RADY GMINY STRYSZÓW
z dnia 26 stycznia 2011 r.
w sprawie: zmiany Uchwały BudŊetowej Gminy Stryszów na rok 2011 r Nr II/5/10 Rady Gminy w Stryszowie
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz.1591 z póŝn. zm.),
art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz.1240) Rada
Gminy w Stryszowie, uchwala co następuje:
§ 1.
1. Wprowadza się zmianę treści zapisu § 5 Uchwały
Budşetowej Gminy Stryszów na rok 2011 r Nr II/5/10
Rady Gminy w Stryszowie z dnia 28 grudnia 2010 r
w następującym brzmieniu:
„1.Tworzy się rezerwę ogólna budşetu w wysokości
77 612 zł,
„2. Tworzy się rezerwy celowe budşetu w wysokości
244 537 zł;
„– z czego:
„1) rezerwę na wydatki oświaty w wysokości
207 000 zł
„2) rezerwę na zarządzanie
w wysokości 37 537 zł."

kryzysowe

2. W § 8 ust. 2 pkt. 2 słowo „ zadań” zastępuje się słowem „ wydatków”.
3. Wprowadza się zmiany w tabeli Nr 2 do Uchwały
Budşetowej:
3.1. str. 5 w dz. 758 rozdz. 75818 – 1.2. wydatki związane z realizacja zadań statutowych jednostek
budşetowych , w tym:
-

rezerwa ogólna – 77 612 zł,
rezerwa celowa na dofinansowanie zarządzania kryzysowego – 37 537 zł,
rezerwa celowa oświaty – 207 000 zł.

3.2. str. 11 w dz. 926 rozdz. 92601 – budowa budynku
zaplecza sportowego przy boisku sportowym
w Zakrzowie – 435 500 zł, w tym:
4) wydatki na programy finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2
i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego – wpisano
267 709 zł , winno być 435 500 zł.
3.3. str. 11 w dz. 926 rozdz.92605 skreśla się słowo;”
i sportu”

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 340
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4. W Tabeli Nr 7 do Uchwały Budşetowej wprowadza
się zmianę klasyfikacji budşetowej wpływów z opłat:
wykazano dz. 756 rozdz. 75618 – winno być; dz. 900
rozdz. 90019 i odpowiednio dokonuje się zmiany
w dochodach zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej
uchwały.
5. Z załączniku Nr 1 do Uchwały Budşetowej w dz. 801
rozdz. 80104 – rodzaj dotacji – wprowadzono „ dotacja podmiotowa” winno być „ dotacja celowa.”

Poz. 2828,2829,2830

1. W Tabeli Nr 1 (dochody budşetu) wprowadza się
zmiany zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały,
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Antoni Sadzikowski

§ 2. W Uchwale Budşetowej Gminy Stryszów na
2011 rok Nr II/5/10 Rady Gminy w Stryszowie z dnia
28 grudnia 2010 r. – zmienionej niniejszą uchwałą
wprowadza się następujące zmiany:

Tabela Nr 1
do Uchwały Nr III/19/2011
Rady Gminy w Stryszowie
z dnia 26 stycznia 2011 r.
Zmiany w dochodach budşetu gminy
Dział

Wyszczególnienie-ňródła

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowoņci prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W tym: dochody bieżące
- wpływy z róşnych opłat (§ 0690 )
900
Gospodarka komunalna i ochrona ņrodowiska
w tym: dochody bieżące
- wpływy z róşnych opłat (§ 0690 )
Razem wprowadzone zmiany w dochodach gminy

Zwiększyć

Zmniejszyć

0
0
0
2 500
2 500
2 500
2 500

2 500
2 500
2 500
0
0
0
2 500

Przewodniczący Rady Gminy
Antoni Sadzikowski
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UCHWAŁA NR IV/35/2011
RADY GMINY STRYSZÓW
z dnia 7 marca 2011 r.
w sprawie: rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budŊecie Gminy Stryszów na 2012 rok ņrodków stanowiących
fundusz sołecki.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst
Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póŝniejszymi zmianami / oraz art.1 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r.
o funduszu sołeckim ( Dz. U. Nr 52 poz. 420), Rada Gminy w Stryszowie, uchwala co następuje:
§ 1. Nie wyraşa się zgody - na wyodrębnienie
w budşecie Gminy Stryszów na 2012 rok środków stanowiących fundusz sołecki – w rozumieniu ustawy
z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U.
Nr 52, poz. 420 ).
2829

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 3. Uchwałą wchodzi w şycie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Antoni Sadzikowski

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 340

– 20044 –

Poz. 2830

2830
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UCHWAŁA NR IV/36/2011
RADY GMINY STRYSZÓW
z dnia 7 marca 2011 r.
w sprawie: zmiany Uchwały BudŊetowej Gminy Stryszów na 2011 r Nr II/5/10 Rady Gminy w Stryszowie
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz.1591 z póŝn. zm.),
art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz.1240), Rada
Gminy w Stryszowie uchwala, co następuje:

2.1.

wydatki bieşące jednostek budşetowych
w kwocie 140 000 zł przeznacza się na:
2.1.1. wydatki związane z realizacją zadań
statutowych jednostek budşetowych
w kwocie 140 000 zł.
zgodnie z tabelą Nr 2. do niniejszej uchwały,

§ 1.
Zwiększyć dochody budşetu gminy o kwotę
143 136,16 zł, w tym: dochody bieşące o kwotę
143 136,16 zł, i równocześnie zmniejszyć dochody
budşetu gminy o kwotę 259 104 zł, w tym: dochody
bieşące o kwotę 259 104 zł - zgodnie z tabelą Nr 1 do
niniejszej uchwały.

§ 2. W Uchwale Budşetowej Gminy Stryszów na
2011 rok Nr II/5/10 Rady Gminy w Stryszowie z dnia
28 grudnia 2010 r – zmienionej uchwałą Nr III/19/2011
Rady Gminy w Stryszowie z dnia 26 stycznia 2011 r.
oraz niniejszą uchwałą wprowadza się następujące
zmiany:

2. Zwiększyć
wydatki
budşetu
gminy
o kwotę
24 032,16 zł i równocześnie zmniejszyć o kwotę
140 000 zł zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej
uchwały.

1. 1) W tabeli Nr 1 (dochody budşetu) wprowadza się
zmiany zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej
uchwały,

1.

3. Zmiany wydatków z ust. 2 obejmują:
1) Zwiększenia planu wydatków bieşących o kwotę
24 032,16 zł – z czego :
1.1.

wydatki bieşące jednostek budşetowych
w kwocie 15 619 zł przeznacza się na:
1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 15 619 zł.

1.2. wydatki na programy finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2
i 3, w części związanej z realizacja zadań jednostki samorządu terytorialnego – 8 413,16 zł

2. 2) W tabeli Nr 2 (wydatki budşetu) wprowadza się
zmiany zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej
uchwały,
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w trybie określonym przepisami
szczególnymi.
Przewodniczący Rady Gminy
Antoni Sadzikowski

2) Zmniejszenie planu wydatków bieşących o kwotę
140 000 zł – z czego:

Tabela Nr 1
do Uchwały Nr IV/36/2011
Rady Gminy w Stryszowie
z dnia 7 marca 2011 r.
Zmiany w dochodach budżetu gminy
Dział

Wyszczególnienie-ňródła

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowoņci prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
W tym: dochody bieżące
- podatek od nieruchomości (§ 0310 )
RóŊne rozliczenia
w tym: dochody bieżące
- subwencja ogólna z budşetu państwa (§ 2920 )
w tym;
- część oświatowa

758

Zwiększyć

Zmniejszyć

42 336,16
42 336,16
42 336,16
0
0
0

0
0
0
158 304
158 304
158 304

0

158 304

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 340
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801

Oņwiata i wychowanie
w tym: dochody bieżące
- wpływy z róşnych opłat (§ 0690)
- wpływy z usług (§ 0830)
Razem wprowadzone zmiany w dochodach gminy

Poz. 2830
100 800
100 800
100 800
0
143 136,16

100 800
100 800
0
100 800
259 104

Przewodniczący Rady Gminy
Antoni Sadzikowski
Tabela Nr 2
do Uchwały Nr IV/36/2011
Rady Gminy w Stryszowie
z dnia 7 marca 2011 r.

Dział

Rozdział

758
75818

801
80101

80103

80104

80110

851
85154

Zmiany w wydatkach budżetu gminy
Wyszczególnienie
RóŊne rozliczenia
Rezerwy ogólne i celowe
w tym: wydatki bieżące
w tym;
1.
Wydatki bieşące jednostek budşetowych
1.2) wydatki związane z realizacja zadań statutowych jednostek budşetowych
w tym:
Rezerwa celowa oświaty
Oņwiata i wychowanie
Szkoły podstawowe
w tym: wydatki bieżące w tym:
1. wydatki bieşące jednostek budşetowych
1.2) wydatki związane z realizacja zadań statutowych jednostek budşetowych
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
w tym: wydatki bieżące w tym:
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1 i 2, w części związanej
z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego
Projekt realizowany przez Szkołę Podstawowa w Dąbrówce
„Przedszkolaki na start- projekt równych szans”
Przedszkola w tym: Wydatki bieżące 1.
wydatki bieşące
jednostek budşetowych
1.2) wydatki związane z realizacja zadań statutowych jednostek budşetowych
Gimnazja
W tym:
Wydatki bieżące
1. wydatki bieşące jednostek budşetowych
1.2) wydatki związane z realizacja zadań statutowych jednostek budşetowych
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1 i 2, w części związanej
z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego
Projekt realizowany przez Gimnazjum w Zakrzowie „ Szkoła
wspiera, uczeń wybiera”

Ochrona zdrowia
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
w tym:
Wydatki bieżące 1. wydatki bieşące jednostek budşetowych
1.1) wynagrodzenia i składki od nich zaliczane

Zwiększyć
0
0
0
0
0
0

7 530,97
0
0
0
0
22,40
22,40

22,40
22,40
0
0
0
0
7 508,57
7 508,57
0
0
7 508,57
7 508,57
15 619
15 619
15 619
15 619
15 619

Zmniejszyć
100 000
100 000
100 000
100 000
100 000
100 000

40 000
22 800
22 800
22 800
22 800
0
0
0
0
11 400
11 400
11 400
11 400
5 800
5 800
5 800
5 800
0
0

0
0
0
0
0

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 340
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Poz. 2830,2831

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Pozostała działalność
w tym: Wydatki bieżące W tym: 4. wydatki na programy
finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt. 1 i 2, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego
Projekt realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stryszowie „ Aktywność Twoją szansą”
Razem wprowadzone zmiany w wydatkach gminy

882,19
882,19
882,19
882,19
882,19

0
0

24 032,16

140 000

0
0
0

Przewodniczący Rady Gminy
Antoni Sadzikowski
2830
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UCHWAŁA NR V/38/2011
RADY GMINY STRYSZÓW
z dnia 19 kwietnia 2011 r.
w sprawie: zmiany Uchwały BudŊetowej Gminy Stryszów na 2011 r Nr II/5/10 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 28
grudnia 2010 r.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz.1591 z póŝn. zm.), art.
211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r
o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz.1240) Rada
Gminy w Stryszowie uchwala, co następuje:
§ 1.
1.

Zwiększyć dochody budşetu gminy o kwotę
195 890,50 zł , w tym: dochody bieşące o kwotę
20 890,50 zł, dochody majątkowe o kwotę 175 000 zł
i równocześnie zmniejszyć dochody budşetu gminy
o kwotę 35 153 zł, w tym: dochody bieşące o kwotę
10 153 zł, a dochody majątkowe o kwotę 25 000 zł zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększyć
wydatki
budşetu
gminy
o kwotę
160 737,50 zł zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej
uchwały.
3. Zmiany wydatków z ust. 2 obejmują:
1) Zwiększenia planu wydatków bieşących o kwotę
10 737,50 zł – z czego:
1.1.

wydatki bieşące jednostek budşetowych
w kwocie 10 737,50 zł przeznacza się na:

1.1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budşetowych w kwocie 10
737,50 zł

2) Zwiększenie planu wydatków
o kwotę 150 000 zł – z czego :

majątkowych

2.1. inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie
150 000 zł - zgodnie z tabelą Nr 2. do niniejszej uchwały,
§ 2. W Uchwale Budşetowej Gminy Stryszów na
2011 rok Nr II/5/10 Rady Gminy w Stryszowie z dnia
28 grudnia 2010 r. – zmienionej uchwałą Rady Gminy
z dnia 26 stycznia 2011 r. Nr III/19/2011, uchwałą Rady
Gminy
w Stryszowie
z dnia
7 marca
2011
r
Nr IV/36/2011, Zarządzeniem Wójta Gminy w Stryszowie
Nr 7/11 z dnia 29 marca 2011 roku, Nr 10/11 z dnia
30 marca 2011, Nr 13/11 z dnia 31 marca 2011 roku,
Nr 15/11 z dnia 13 kwietnia 2011 roku oraz niniejszą
uchwałą wprowadza się następujące zmiany:
1) W tabeli Nr 1 ( dochody budşetu ) wprowadza się
zmiany zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały,
2) W tabeli Nr 2 ( wydatki budşetu ) wprowadza się
zmiany zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały,
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w trybie określonym przepisami
szczególnymi.
Przewodniczący Rady Gminy
Antoni Sadzikowski
Tabela Nr 1
do Uchwały Nr V/38/2011
Rady Gminy w Stryszowie
z dnia 19 kwietnia 2011 r.

Zmiany w dochodach budŊetu gminy
Dział
010

Wyszczególnienie-ňródła
Rolnictwo i łowiectwo

w tym: dochody majątkowe

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów ( związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych
ŝródeł(§ 6290 )

Zwiększyć
25 000

25 000

Zmniejszyć
0
0

25 000

0

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 340
600

630

750

756

851

854

900

– 20047 –

Poz. 2831

Transport i łącznoņć

150 000

0

w tym: dochody majątkowe

150 000

0

150 000

0

1 853
1 853
1 853
2 200
2 200
200
2 000
0

0
0
0
2 200
2 200
0
0
2 200

5 500
5 500
0
0
0
5 500
600
600
600
10 737,50
10 737,50

7 953
7 953
3 100
1 853
3 000
0
0
0
0
0
0

10 737,50
0
0

0
25 000
25 000

0

25 000

195 890,50

35 153

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych
ŝródeł(§ 6290 )
Turystyka
W tym: dochody bieżące
- róşne dochody (§ 0970 )
Administracja publiczna
W tym: dochody bieżące
- wpływy z róşnych opłat (§ 0690
- róşne dochody (§ 0970 )
- pozostałe odsetki
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowoņci prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
W tym: dochody bieżące
- podatek rolny (§ 0320 )
- podatek leśny (§ 0330 )
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460)
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat(§ 0910 )
Ochrona zdrowia
w tym: dochody bieżące
- róşne dochody (§ 0970 )
Edukacyjna opieka wychowawcza
w tym: dochody bieżące
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań
bieşących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)
Gospodarka komunalna i ochrona ņrodowiska

w tym: dochody majątkowe

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych
ŝródeł (§ 6290 )
Razem wprowadzone zmiany w dochodach gminy

Przewodniczący Rady Gminy
Antoni Sadzikowski
Tabela Nr 2
do Uchwały Nr V/38/2011
Rady Gminy w Stryszowie
z dnia 19 kwietnia 2011 r.
Zmiany w wydatkach budżetu gminy
Dział

Rozdział

600
60078

854
85412

Wyszczególnienie

Zwiększyć

Transport i łącznoņć
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
w tym:
Wydatki majątkowe
w tym;
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym:
„Odbudowa drogi gminnej Zakrzów-Bugaj”
Edukacyjna opieka wychowawcza
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej,
a także szkolenia młodzieży
w tym: wydatki bieżące w tym:
1.
wydatki bieşące jednostek budşetowych
1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budşetowych
Razem wprowadzone zmiany w wydatkach gminy

150 000
150 000
150 000
150 000
150 000
10 737,50
10 737,50
10 737,50
10 737,50
10 737,50
160 737,50

Przewodniczący Rady Gminy
Antoni Sadzikowski
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UCHWAŁA NR V/39/2011
RADY GMINY STRYSZÓW
z dnia 19 kwietnia 2011 r.
w sprawie: zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych
w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez gminę Stryszów, dla których ustalony plan zajęć jest róŊny
w poszczególnych okresach roku szkolnego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t .j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) oraz
art. 42 ust. 7 pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2006 r., Nr 97, poz. 674
z póŝn. zm.)
Rada Gminy w Stryszowie
uchwala co następuje:

4. Dla nauczyciela, któremu w planie organizacyjnym na
dany semestr nauki przydzielono liczbę godzin zajęć
dydaktycznych przekraczającą tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, godzinami
ponadwymiarowymi są godziny zajęć dydaktycznych
zrealizowane ponad tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, określony według
zasad ustalonych w ust.1.
§ 2.

§ 1.
1. Nauczyciel zatrudniony w pełnym wymiarze zajęć, dla
którego ustalony tygodniowy plan zajęć dydaktycznych, w niektórych okresach roku szkolnego, nie wyczerpuje obowiązkowego tygodniowego wymiaru
godzin zajęć dydaktycznych lub przekracza ten wymiar, powinien w innych okresach danego roku
szkolnego realizować taką liczbę godzin zajęć dydaktycznych (zwiększoną lub zmniejszoną), aby średni
tygodniowy wymiar zajęć dydaktycznych w ciągu całego roku szkolnego dla tego nauczyciela odpowiadał
tygodniowemu obowiązkowemu wymiarowi zajęć
dydaktycznych.
2. Ustalony dla nauczyciela, na zasadach określonych
w ust. 1, róşny wymiar godzin zajęć dydaktycznych
w poszczególnych
okresach
roku
szkolnego(semestru) nie moşe przekraczać, w okresach realizacji zwiększonego wymiaru 1,25 tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych.

1. Nauczycielowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze
zajęć dydaktycznych, realizującemu róşny tygodniowy
wymiar zajęć dydaktycznych w poszczególnych okresach roku szkolnego (semestru) w umowie o pracę
określa się średni wymiar godzin zajęć dydaktycznych
dla całego okresu odbywania zajęć dydaktycznych
w danym okresie rozliczeniowym.
2. Dla nauczycieli, o których mowa w ust. 1 okresem
rozliczeniowym jest semestr nauki.
§ 3. Wymiar zajęć, ustalony dla nauczycieli zgodnie
z zasadami określonymi w § 1 i 2 stanowi podstawę do
sporządzenia projektu arkusza organizacyjnego.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Stryszów.
§ 5. Uchwała wchodzi w şycie w terminie 14 dni od
daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2011 r.

3. Praca wykonywana zgodnie z zasadami określonymi
w ust.1 i 2, nie jest pracą w godzinach ponadwymiarowych.

Przewodniczący Rady Gminy
Antoni Sadzikowski

2832

2833
2833

UCHWAŁA NR V/40/2011
RADY GMINY STRYSZÓW
z dnia 19 kwietnia 2011 r.
w sprawie: zmiany w uchwale o zaliczeniu dróg do kategorii dróg gminnych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t .j. Dz. U.
z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) oraz art. 7 ust. 1
i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j. t. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz.115)

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni od
daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.

Rada Gminy Stryszów uchwala co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXXV/215/2010 Rady Gminy
w Stryszowie z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie
zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych w § 1 skreśla się ust. 37.
2833

Przewodniczący Rady Gminy
Antoni Sadzikowski
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UCHWAŁA NR V-28/11
RADY GMINY ZEMBRZYCE
z dnia 22 marca 2011 r.
w sprawie zmian w Uchwale BudŊetowej na 2011 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) oraz
art. 211, art. 212, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z póŝn. zm.)
Rada Gminy w Zembrzycach uchwala co następuje:
Dział
400
-

600
-

700
-

750
758

1. Zwiększa się dochody budşetu Gminy na rok 2011
o kwotę 1.776.456 zł, w tym:
1) dochody bieşące w wysokości 292.456 zł,
2) dochody majątkowe w wysokości 1.484.000 zł,
- jak ponişej:

Treņć
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
w tym: dochody bieżące
- wpływy do budşetu nadwyşki środków obrotowych samorządowego zakładu budşetowego (§ 2370)
Transport i łącznoņć
w tym: dochody bieżące
- dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizację własnych zadań bieşących
gmin (związków gmin) (§ 2030)
Gospodarka mieszkaniowa
w tym: dochody majątkowe
- dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (§ 6330)
Administracja publiczna
w tym: dochody majątkowe
- wpływy ze sprzedaşy składników majątkowych (§0870)
RóŊne rozliczenia
w tym: dochody bieżące
- subwencje ogólne z budşetu państwa, w tym:
- część oświatowa
Razem
w tym: a) dochody bieşące
b) dochody majątkowe

Plan dochodów budşetu Gminy po zmianach wynosi
kwotę 15.657.972 zł, w tym:
1) dochody bieşące – 14.173.972 zł,
2) dochody majątkowe – 1.484.000 zł.

Dział
600

§ 1.

Rozdział
60078

700
70005

70078

Zwiększenie
61.207
61.207
61.207
150.000
150.000
150.000
1.479.000
1.479.000
1.479.000
5.000
5.000
5.000
81.249
81.249
81.249
81.249
1.776.456
292.456
1.484.000

2. Zwiększa się wydatki budşetu Gminy na 2011 rok
o kwotę 1.831.387 zł , w tym:
1) wydatki bieşące w wysokości 271.387 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 1.560.000 zł;
- jak ponişej:

Wyszczególnienie
Transport i łącznoņć
Usuwanie skutków klęsk şywiołowych
a) wydatki bieşące w tym:
1/ wydatki bieşące jednostek budşetowych, z czego:
b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
b) wydatki majątkowe w tym:
inwestycje - budowa placów zabaw dla dzieci na terenie Gminy Zembrzyce10.000 zł
Usuwanie skutków klęsk şywiołowych
b) wydatki majątkowe w tym:
inwestycje - odtworzenie budynków lub lokali mieszkalnych zniszczonych
w wyniku zdarzeń klęskowych mających miejsce w 2010 roku - 1.490.000

Zwiększenie
209.852
209.852
209.852
209.852
209.852
1.500.000
10.000
10.000
10.000
1.490.000
1.490.000
1.490.000
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Administracja publiczna
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
a) wydatki bieşące w tym:
1/ wydatki bieşące jednostek budşetowych, z czego:
b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych
75075
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
a) wydatki bieşące w tym:
2) wydatki na dotacje na zadania bieşące
754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŊarowa
75412
Ochotnicze straşe poşarne
b) wydatki majątkowe w tym:
inwestycje - budowa ogrodzenia budynku OSP w Marcówce - 60.000
801
Oņwiata i wychowanie
80101
Szkoły podstawowe
a) wydatki bieşące w tym:
1/ wydatki bieşące jednostek budşetowych, z czego:
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane
80114
Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół
a) wydatki bieşące w tym:
1/ wydatki bieşące jednostek budşetowych, z czego:
b/ wydatkie związane z realizacją zadań statutowych
900
Gospodarka komunalna i ochrona ņrodowiska
90002
Gospodarka odpadami
a) wydatki bieşące w tym:
2) wydatki na dotacje na zadania bieşące
Razem wydatki
a) wydatki bieŊące w tym:
1/ wydatki bieşące jednostek budşetowych, z czego:
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych
2) wydatki na dotacje na zadania bieşące
b) wydatki majątkowe
w tym: wydatki na inwestycje
75023

Plan wydatków budşetu Gminy po zmianach wynosi
kwotę 16.937.881 zł, w tym:
a) wydatki bieşące - 13.796.881 zł,
b) wydatki majątkowe - 3.141.000 zł.
§ 2.
1. Róşnica pomiędzy dochodami Gminy a wydatkami
Gminy stanowi planowany deficyt budşetu
w wysokości 1.279.909 zł, który zostanie pokryty
przychodami pochodzącymi z:
1) zaciąganych poşyczek w kwocie - 510.000 zł
2) nadwyşki budşetowej z lat ubiegłych w kwocie
- 644.909 zł,
3) wolnych środków, jako nadwyşki środków pienięşnych na rachunku bieşącym budşetu, wynikających z rozliczeń kredytów i poşyczek z lat
ubiegłych w kwocie - 125.000 zł.
§ 3.
1. Ustala się łączną kwotę przychodów budşetu
w wysokości 1.775.701 zł oraz łączną kwotę rozchodów budşetu w wysokości 495.792 zł
- jak ponişej:
A) Dochody 15.657.972
B) Wydatki 16.937.881
C) Wynik - Deficyt (A – B) - 1.279.909

6.600
5.000
5.000
5.000
5.000
1.600
1.600
1.600
60.000
60.000
60.000
60.000
51.249
47.249
47.249
47.249
47.249
4.000
4.000
4.000
4.000
3.686
3.686
3.686
3.686
1.831.387
271.387
266.101
47.249
218.852
5.286
1.560.000
1.560.000

D) Finansowanie (E- F) 1.279.909
E) Przychody budşetu ogółem 1.775.701
- z tego:
1) Kredyty 2) Poşyczki 510.000
3) Nadwyşki budşetowe z lat ubiegłych
644.909
4) Inne ŝródła: 620.792
- wolne środki jako nadwyşka środków
pienięşnych na rachunku bieşącym
budşetu wynikająca z rozliczeń kredytów i poşyczek z lat ubiegłych 620.792
F) Rozchody budşetu ogółem 495.792
- z tego:
1) Spłata rat z zaciągniętych kredytów
495.792
§ 4. Planowane kwoty dotacji udzielanych
z budşetu Gminy w roku 2011 po dokonanych zmianach zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej
Uchwały.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Zembrzyce.
§ 6. Uchwała wchodzi w şycie z dniem podjęcia .
Przewodniczący Rady
Łukasz Palarski
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Załącznik
do uchwały Nr V-28/11
Rady Gminy Zembrzyce
z dnia 22 marca 2011 r.

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budŊetu Gminy Zembrzyce w roku 2011

Dział

Rozdział

400
40002
600

60014
750

75075
801
80104
851

Nazwa
Wytwarzanie
i zaopatrywanie
w energię elektryczną,
gaz i wodę
Dostarczanie wody
Transport i łącznoņć

Drogi publiczne powiatowe
Administracja publiczna

Pomoc jednostek samorządu terytorialnego
Oņwiata i wychowanie
Przedszkola
Ochrona zdrowia

90001

Przeciwdziałanie
alkoholizmowi
Gospodarka komunalna
i ochrona ņrodowiska
Gospodarka ściekowa
i ochrona wód

90002

Gospodarka odpadami

90003

Oczyszczanie miast i wsi
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Centra kultury i sztuki
Biblioteki
Kultura fizyczna

85154
900

921
92113
92116
926

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej

Rodzaj dotacji z budŊetu

dla jednostek
sektora finansów
publicznych

dla jednostek
spoza sektora
finansów publ.

22.640
Dotacja przedmiotowa
dla zakładu budşetowego
Dotacja celowa na pomoc
finansową dla j.s.t.
w zakresie realizacji jej
zadań inwestycyjnych
Dotacja celowa na pomoc
finansową dla j.s.t.
w zakresie realizacji jej
zadań bieşących
Dotacje podmiotowe
Dotacja celowa na pomoc
finansową dla j.s.t.
w zakresie realizacji jej
zadań bieşących

22.640
200.000

200.000
1.600

1.600
107.000
107.000
5.650

5.650
133.731

Dotacja przedmiotowa
dla zakładu budşetowego
Dotacja celowa na pomoc
finansową dla j.s.t.
w zakresie realizacji jej
zadań bieşących
Dotacja przedmiotowa
dla zakładu budşetowego

111.710

Dotacje podmiotowe
Dotacje podmiotowe

176.900
107.400
69.500

18.335

3.686

60.000
Dotacje celowe na zadania bieşące j.s.t zlecane
innym podmiotom
RAZEM

647.521

60.000
60.000

OGÓŁEM DOTACJA - 707.521
w tym:
- dotacje podmiotowe - 283.900
- dotacje przedmiotowe - 152.685
- dotacje celowe - 270.936
w tym:
- dotacje celowe w zakresie wydatków bieşących - 70.936
- dotacje celowe w zakresie wydatków inwestycyjnych - 200.000
Przewodniczący Rady
Łukasz Palarski
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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 naleşy zgłaszać telefonicznie na nr: (061) 835 35 36
do ESUS Agencja Reklamowo-Wydawnicza Tomasz Przybylak, 61-815 Poznań, ul. Ratajczaka 26/8 do 5 dni po otrzymaniu następnego kolejnego
numeru, zgłoszenie po tym terminie nie będzie uwzględnione.
• Informacja o czasie i miejscu, w którym wyłoŊone 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
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