DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Nr 348

Kraków, dnia 7 lipca 2011 r.
TREŅĆ:
Poz.:
UCHWAŁY RAD GMIN:
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Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 26 maja 2011 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Biecz na 2011 rok

20578

Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie określenia zasad
sprzedaży lokali mieszkalnych ich najemcom oraz sprzedaży ułamkowych
części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domów mieszczących te lokale.

20591

Rady Gminy Czernichów z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie zmiany uchwały
Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2011.

20592

Rady Miasta Gorlice z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Miasta Gorlice.

20593

2893

–

Rady Miasta Gorlice z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta
Gorlice na 2011 rok.

20615

2894

–

Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie uchwalenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamionka Wielka we wsi Mystków.*

20618

Rady Miejskiej w Kętach z dnia 3 czerwca 2011 r. w sprawie zmian uchwały
budżetowej Gminy Kęty na rok 2011

20622

Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie zmainy
Statutu Uzdrowiska Krynia-Zdrój

20623

Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie określenia
zasad przyznawania osobom fizycznym dotacji ze środków budżetu gminy na
zakup i montaż instalacji kolektorów słonecznych.

20623

Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 8 czerwca 2011 r. W sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Krynicy - Zdroju.

20626

Rady Gminy Łukowica z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości
opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola i oddziały przedszkolne prowadzone przez Gminę Łukowica.

20629

Rady Gminy Pcim z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie: ustalenia opłaty za wodę z gminnego wodociągu w Pcimiu.*

20630

Rady Gminy Ropa z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie zmiany budżetu gminy
Ropa na rok 2011

20631

Rady Gminy Ropa z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie inkasa należności pieniężnych pobieranych w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości oraz ustalenia prowizji z tego tytułu
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________
* Publikacja niniejszej uchwały nie uwzględnia ewentualnych czynności nadzorczych podejmowanych przez Wojewodę Małopolskiego.
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Poz. 2889

Rady Gminy Raciechowice z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie: ustalenia opłat
za świadczenia w prowadzonym przez Gminę Samorządowym Przedszkolu
w Raciechowicach, Samorządowym Przedszkolu w Zespole Szkół Nr 2
w Gruszowie oraz Oddziale Przedszkolnym w Zespole Szkół Nr 4 w Krzesławicach.

20637

Rady Gminy Siepraw z dnia 6 czerwca 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

20638

Rady Gminy Siepraw z dnia 6 czerwca 2011 r. w sprawie określenia i podania
do publicznej wiadomości wymagań, jakie powinien spełniać Przedsiębiorca
ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości i o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy
Siepraw

20640

Rady Miejskiej w Skale z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie: uchwalenia zasad
usytuowania na terenie Miasta i Gminy Skała miejsc sprzedaży i podawania
napojów alkoholowych

20644

Rady Miejskiej w Skale z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie: uchwalenia na terenie Miasta i Gminy Skała liczby punktów sprzedaży napojów zawierających
powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa ), przeznaczonych do spożycia poza
miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży

20644

Rady Miejskiej w Skale z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie: zaliczenia dróg do
kategorii dróg gminnych w Gminie Skała

20645

2909

–

Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Skawina

20646

2910

–

Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie zmiany uchwały
budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2011

20649

Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie: dokonania zmian
budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2011r.

20664

2911

–

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO:
2912

–

Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 20 czerwca 2011 r. o wynikach
wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wielka Wieś przeprowadzonych
w dniu 19 czerwca 2011 r.

20670

ROZSTRZYGNIĈCIE NADZ ORCZE
WOJEWODY MAŁOPOLSKIE GO:
2913

–

Wojewody Małopolskiego z dnia 1 czerwca 2011 r. dotyczące tekstu Uchwały
Rady Miejskiej w Chrzanowie Nr VIII/73/11 z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania

20671

2889
2889

UCHWAŁA NR VIII/70/2011
RADY MIEJSKIEJ W BIECZU
z dnia 26 maja 2011 r.
zmieniająca Uchwałĉ Budżetową Gminy Biecz na 2011 rok
Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 264
ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240
z zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia

2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1241), art. 18 ust. 2
pkt 4, pkt 9 lit. c.), d.) i lit. i.) ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
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Nr 142, poz. 1591, z zm.) – Rada Miejska w Bieczu
uchwala, co następuje
§ 1. W Uchwale Nr VI/24/2011 Rady Miejskiej
w Bieczu z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie
Uchwały Budżetowej Gminy Biecz na 2011 rok wprowadza się następujące zmiany:
1.

Zmniejsza się dochody
784.000,00 zł, w tym:

budżetu

o kwotę

1) dochody bieżące o kwotę 194.400,00 zł;
2) dochody majątkowe o kwotę 589.600,00zł
- jak w tabeli Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmniejsza
się
wydatki
budżetu
o kwotę
606.792,00 zł, jak w tabeli Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. W wydatkach bieżących budżetu dokonuje się
zmian, jak w tabeli Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Tabela Nr 2.2 do Uchwały otrzymuje brzmienie, jak
tabela Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1) Dochody budżetu – 52.894.268,09 zł, w tym:
a) dochody bieżące – 39.391.971,65 zł;
b) dochody majątkowe – 13.502.296,44 zł.
2) Wydatki budżetu – 67.324.976,09 zł.
3) Wydatki bieżące budżetu – 37.652.931,65 zł,
w tym:
a) wydatki bieżące jednostek budżetowych–
25.399.538,39 zł, z czego:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od
nich naliczane – 18.288.090,00 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek
budżetowych
–
7.111.448,39 zł;
b) wydatki na dotacje na zadania bieżące –
1.798.419,42 zł;
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.100.750,00 zł;
d) wydatki bieżące na programy finansowane
z udziałem środków, o których mowa w art.5
ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 1.094.223,84 zł;
e) wydatki na obsługę długu publicznego 1.260.000 zł;
4) Wydatki majątkowe budżetu – 29.672.044,44 zł,
w tym:
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne
w kwocie 29.672.044,44 zł; z czego na wydatki
programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
o finansach
publicznych
16.328.236,44 zł.
6. W związku z wprowadzeniem zmian w dochodach
i wydatkach budżetu ustala się planowany deficyt
budżetu w kwocie 14.430.708,00 zł, który zostanie
pokryty przychodami pochodzącymi z:

Poz. 2889
1) pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań
finansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej w kwocie 675.000 zł;
2) zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie
13.755.708,00 zł;

7. Dotychczasowy zapis § 4 ust.1 i 2 otrzymują
brzmienie:
„§ 4.
1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie
19.259.669,00 zł i rozchody budżetu w łącznej
kwocie 4.828.961 zł
- jak w tabeli Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów
i pożyczek zaciąganych na kwotę 18.289.826 zł,
z czego:
1) na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej 675.000 zł;
2) na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek
i kredytów do kwoty 3.859.118,00 zł;
3) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 13.755.708,00 zł”."
8. Tabela Nr 3 do Uchwały otrzymuje brzmienie, jak
tabela Nr 5 do niniejszej uchwały.
9. Tabela Nr 6 do Uchwały otrzymuje brzmienie, jak
tabela Nr 6 do niniejszej uchwały.
10. § 8 Uchwały otrzymuje następujące brzmienie:
„§ 8. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2011,
w łącznej kwocie 1.720.493,42 zł, jak w załączniku
nr 1"
11. Załącznik Nr 1 do Uchwały otrzymuje brzmienie,
jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
12. Załącznik Nr 2 do Uchwały otrzymuje brzmienie,
jak Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
13. § 12 pkt.1) Uchwały otrzymuje następujące
brzmienie:
„1) zaciągania w roku 2011 kredytów i pożyczek na
sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu,
z których zadłużenie w trakcie roku nie może
przekroczyć limitu 5.000.000 zł"
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Biecza.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Bogumił Kawa
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Poz. 2889
Tabela Nr 1
do Uchwały Nr VIII/70/2011
Rady Miejskiej w Bieczu
z dnia 26 maja 2011 roku

Zmiana planu dochodów budżetu Gminy Biecz na 2011 rok.
Dział
600

700

750

758

801

854

926

Wyszczególnienie
Transport i łącznoņć
Dochody majątkowe w tym:
dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje
i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)
miedzy jednostkami samorządu terytorialnego
Gospodarka mieszkaniowa
Dochody bieżące w tym:
pozostałe odsetki
wpływy z różnych dochodów
Dochody majątkowe w tym:
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz
ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 6207)
Administracja publiczna
Dochody bieżące w tym:
wpływy z różnych dochodów
Różne rozliczenia
Dochody bieżące w tym:
część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
Oņwiata i wychowanie
Dochody bieżące w tym:
pozostałe odsetki
wpływy z różnych dochodów
Edukacyjna opieka wychowawcza
Dochody bieżące w tym:
wpływy z różnych dochodów
Kultura fizyczna
Dochody bieżące w tym:
odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie
z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których
mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
RAZEM w tym:
dochody bieżące
dochody majątkowe

Zmniejszenie

Zwiĉkszenie
117 400
117 400
117 400

707 000

4 714
4 714
1 464
3 250

707 000
707 000
809
809
809
203 760
203 760
203 760
2 197
2 197
1 401
796
1 553
1 553
1 553
87
87
87
910 760
203 760
707 000

126 760
9 360
117 400
Przewodniczący Rady
Bogumił Kawa
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Tabela Nr 2
do Uchwały Nr VIII/70/2011
Rady Miejskiej w Bieczu
z dnia 26 maja 2011 roku

Zmiana planu wydatków budżetu Gminy Biecz na 2011 rok.
Dział
600

Rozdz.
60013

700
70005

720
72095
750
75023
754
75404
75411
75412

75495
801
80101

80104
80110

80195
852
85213

85216
854
85401
900
90001
90015

Wyszczególnienie
Transport i łącznoņć
Drogi publiczne wojewódzkie
Wydatki majątkowe
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Wydatki bieżące
Wydatki majątkowe
Informatyka
Pozostala działalność
Wydatki bieżące
Administracja publiczna
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Wydatki bieżące
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Komendy wojewódzkie policji
Wydatki bieżące
Komendy powiatowe Państwowej Straży pożarnej
Wydatki majątkowe
Ochotnicze straże pożarne
Wydatki bieżące
Wydatki majątkowe
Pozostała działalność
Wydatki bieżące
Oņwiata i wychowanie
Szkoły podstawowe
Wydatki bieżące
Wydatki majątkowe
Przedszkola
Wydatki majątkowe
Gimnazja
Wydatki bieżące
Wydatki majątkowe
Pozostała działalność
Wydatki bieżące
Pomoc społeczna
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum
integracji społecznej
Wydatki bieżące
Zasiłki stałe
Wydatki bieżące
Edukacyjna opieka wychowawcza
Świetlice szkolne
Wydatki bieżące
Gospodarka komunalna i ochrona ņrodowiska
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Wydatki majątkowe
Oświetlenie ulic, placów i dróg
Wydatki bieżące

Zmniejszenia

1 330 000,00
1 330 000,00

Zwiĉkszenia
117 400,00
117 400,00
117 400,00
215 566,58
215 566,58
215 566,58

1 330 000,00

8 000,00

8 000,00
8 000,00
25 204,00
15 202,00
15 202,00

83,42
83,42
83,42
809,00
809,00
809,00
48 000,00
4 000,00
4 000,00
4 000,00
4 000,00
40 000,00
20 000,00
20 000,00

117 000,00

20 000,00
10 000,00
10 000,00
10 002,00
10 002,00
20 000,00
67 000,00
67 000,00
76 000,00
6 000,00
6 000,00
70 000,00
70 000,00
1 553,00
1 553,00
1 553,00
180 000,00
110 000,00
110 000,00
70 000,00
70 000,00
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Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
Wydatki bieżące
Wydatki majątkowe
RAZEM w tym:
wydatki bieżące
wydatki majątkowe

Poz. 2889
10 000,00
10 000,00
10 000,00
1 373 204,00
33 204,00
1 340 000,00

10 000,00
10 000,00
10 000,00
766 412,00
465 012,00
301 400,00

Przewodniczący Rady
Bogumił Kawa
Tabela Nr 3
do Uchwały Nr VIII/70/2011
Rady Miejskiej w Bieczu
z dnia 26 maja 2011 roku

Zmiana planu wydatków bieżących budżetu Gminy Biecz na 2011 rok.
Dział
700

Rozdz.
70005

720
72095

750
75023

754
75404

75412

75495

801
80101

80110

80195

Wyszczególnienie
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Wydatki bieżące w tym:
1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem
1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
Informatyka
Pozostala działalność
Wydatki bieżące w tym:
1. Dotacje na zadania bieżące
Administracja publiczna
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Wydatki bieżące w tym:
1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem
1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Komendy wojewódzkie policji
Wydatki bieżące w tym:
1. Dotacje na zadania bieżące
Ochotnicze straże pożarne
Wydatki bieżące w tym:
1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem
1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
2. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
Pozostała działalność
Wydatki bieżące w tym:
1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem
1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
Oņwiata i wychowanie
Szkoły podstawowe
Wydatki bieżące w tym:
1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem
1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Gimnazja
Wydatki bieżące w tym:
1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem
1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Pozostała działalność

Zmniejszenie

Zwiĉkszenie
215 566,58
215 566,58
215 566,58
215 566,58
215 566,58

8 000,00

83,42
83,42
83,42
83,42
809,00
809,00
809,00
809,00
809,00
24 000,00
4 000,00
4 000,00
4 000,00
20 000,00
20 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00

8 000,00
8 000,00
8 000,00
8 000,00
25 204,00
15 202,00
15 202,00
15 202,00
15 202,00
10 002,00
10 002,00
10 002,00
10 002,00

67 000,00

67 000,00
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851
85195

852
85213

85214

85216

85295

854
85401

900
90015
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Wydatki bieżące w tym:
1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem
1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
Ochrona zdrowia
Pozostała działalność
Wydatki bieżące w tym:
1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem
1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
2. Dotacje na zadania bieżące
Pomoc społeczna
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum
integracji społecznej
Wydatki bieżące w tym:
1. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
Wydatki bieżące w tym:
1. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych
Zasiłki stałe
Wydatki bieżące w tym:
1. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
Pozostała działalność
Wydatki bieżące w tym:
1. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych
Edukacyjna opieka wychowawcza
Świetlice szkolne
Wydatki bieżące w tym:
1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem
1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Gospodarka komunalna i ochrona ņrodowiska
Oświetlenie ulic, placów i dróg
Wydatki bieżące w tym:
1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem
1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Muzea
Wydatki bieżące w tym:
1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem
1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
2. Dotacje na zadania bieżące
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
Wydatki bieżące w tym:
1. Dotacje na zadania bieżące
RAZEM

Poz. 2889
67 000,00
67 000,00
67 000,00
2 000,00
2 000,00
2 000,00
2 000,00

2 000,00
2 000,00
2 000,00

2 000,00
9 000,00

2 000,00
85 000,00
6 000,00
6 000,00
6 000,00

9 000,00

9 000,00

9 000,00

9 000,00
9 000,00

9 000,00

9 000,00
9 000,00
9 000,00

70 000,00
70 000,00
70 000,00
9 000,00
9 000,00

9 000,00
1 553,00
1 553,00
1 553,00
1 553,00
1 553,00
70 000,00
70 000,00
70 000,00
70 000,00
70 000,00
12 000,00
12 000,00
12 000,00
12 000,00

22 000,00
12 000,00
12 000,00

12 000,00

56 204,00

12 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
488 012,00

Przewodniczący Rady
Bogumił Kawa
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Poz. 2889
Tabela Nr 4
do Uchwały Nr VIII/70/2011
Rady Miejskiej w Bieczu
z dnia 26 maja 2011 roku
Tabela Nr 2.2
do Uchwały Nr VI/24/2011
Rady Miejskiej w Bieczu
z dnia 24 lutego 2011 roku

Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Biecz na 2011 rok.

Dział

Rozdział

600
60013

60016

60017

60078
60095

630
63003

700
70005

Wyszczególnienie

Transport i łącznoņć
Drogi publiczne wojewódzkie
Budowa chodnika przy drodze
wojewódzkiej Nr 980 w m. Biecz
ul. Binarowska
Drogi publiczne gminne
Przebudowa drogi gminnej
Nr 270003 Biecz - Przedmieście
Górne wraz z budowa chodnika,
kanalizacji deszczowej oraz
oświetlenia
Wykonanie nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych ze
środków funduszu sołeckiego
Wykonanie nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych
Drogi wewnętrzne
Modernizacja dróg dojazdowych
Budowa dojazdu do hali sportowej w Bieczu
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Likwidacja szkód powodziowych
Pozostała działalność
Budowa ogólnodostępnego
parkingu
Turystyka
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
Małopolski System Informacji
Turystycznej – adaptacja pomieszczeń piwnic Ratusza dla
Punktu Informacji Turystycznej
w Bieczu
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami
i nieruchomościami

WYDATKI MAJĄTKOWE
Wydatki na inwestycje i zakupy
inwestycyjne
Wydatki na programy finansowane z udziałem
ņrodków,
Plan ogółem w tym
o których mowa
Ogółem w tym
w art..5 ust. 1 pkt
2
i 3 ustawy
o finansach
publicznych
5 340 192,00
5 340 192,00
0,00
237 400,00
237 400,00
237 400,00

237 400,00

2 111 792,00

2 111 792,00

1 747 120,00

1 747 120,00

114 672,00

114 672,00

250 000,00

250 000,00

175 000,00
75 000,00

175 000,00
75 000,00

100 000,00

100 000,00

2 798 000,00

2 798 000,00

0,00

2 798 000,00
18 000,00

2 798 000,00
18 000,00

0,00

18 000,00

18 000,00

150 000,00

150 000,00

145 735,00

150 000,00

150 000,00

145 735,00

150 000,00

150 000,00

145 735,00

8 462 850,00

8 462 850,00

8 045 052,00

8 180 850,00

8 180 850,00

8 045 052,00

0,00

0,00
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70078

750
75023

75095

754
75411

75412

758
75818

801
80101
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Rewitalizacja układu staromiejskiego miasta Biecza dla rozwoju
produktu turystycznego - część I
Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych w Ośrodku Zdrowia
w Rożnowicach – udział własny
Zakup gruntu pod drogę
w Strzeszynie
Zakup pieca CO dla budynku
w Strzeszynie
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Odtworzenie budynków lub lokali mieszkalnych zniszczonych
w wyniku zdarzeń klęskowych
w 2010 roku
Administracja publiczna
Urzędy gmin (miast i miast na
prawach powiatu)
Zestawy komputerowe
Oprogramowanie
Switch zarządzany
Integracja elektornicznego obiegu dokumentów INTRA-DOK
z biuletynem informacji publicznej oraz elektorniczną platformą
usług administracji publicznej
ePUAP
Serwer
Pozostała działalność
Wpłata składki na rzecz ZGZG na
realizacje programu pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie
gmin Ziemi Gorlickiej"
Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa
Komendy powiatowe Państwowej Straży pożarnej
Pomoc finansowa dla Powiatu
Gorlickiego na dofinansowanie
kosztów zakupu sprzętu ratownictwa technicznego
Ochotnicze straże pożarne
Budowa budynku Domu Ludowego z Remizą OSP w Bugaju
wraz z kotłownią gazową oraz
zagospodarowanie terenu
Zakup samochodu dla OSP Libusza
Różne rozliczenia
Rezerwy ogólne i celowe
Rezerwa celowa na inwestycje
i zakupy inwestycyjne.
Oņwiata i wychowanie
Szkoły podstawowe
Budowa Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Binarowej
wraz z sala gimnastyczną
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 1
w Bieczu

Poz. 2889

8 100 000,00

8 100 000,00

8 045 052,00

68 000,00

68 000,00

2 850,00

2 850,00

10 000,00

10 000,00

282 000,00

282 000,00

282 000,00

282 000,00

1 334 000,00

1 334 000,00

0,00

54 000,00

54 000,00

0,00

9 000,00
17 000,00
6 000,00

9 000,00
17 000,00
6 000,00

10 000,00

10 000,00

12 000,00
1 280 000,00

12 000,00
1 280 000,00

1 280 000,00

1 280 000,00

674 000,00

674 000,00

4 000,00

4 000,00

4 000,00

4 000,00

670 000,00

670 000,00

629 485,00

650 000,00

650 000,00

629 485,00

20 000,00

20 000,00

300 000,00
300 000,00

300 000,00
300 000,00

300 000,00

300 000,00

622 964,44
453 600,00

622 964,44
453 600,00

392 964,44
300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

110 000,00

110 000,00

0,00

0,00

629 485,00

0,00
0,00
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80104

80110

900
90001

921
92120

926
92601

– 20586 –

Wymiana stolarki okiennej
w szkole w Bugaju w tym środki
funduszu sołeckiego 13 781
Budowa ogrodzenia boiska
i szkoły w Strzeszynie w tym
środki funduszu sołeckiego
9 341 zł
Wykonanie elewacji szkoły
w Rożnowicach
Przedszkola
Zakup pieca CO dla przedszkola
w Strzeszynie
Gimnazja
budowa ogrodzenia boiska
i szkoły w Strzeszynie w tym
środki funduszu sołeckiego
6 228 zł
Winda dla niepełnosprawnych
w budynku ZS Nr 1 wBieczu
Tablice interaktywne
Kserokopiarka
Wykonanie elewacji szkoły
w Rożnowicach
Gospodarka komunalna
i ochrona ņrodowiska
Gospodarka ściekowa i ochrona
wód
Porządkowanie gospodarki
wodno - ściekowej w zlewni rzeki
Ropy – budowa oczyszczalni
ścieków dla Gminy Biecz, budowa kanalizacji sanitarnej w m.:
Binarowa, Korczyna, Strzeszyn
oraz poprawa stanu zaopatrzenia
w wodę miasta Biecz
Porządkowanie gospodarki
wodno - ściekowej w zlewni rzeki
Ropy
Budowa kanalizacji sanitarnej
w miejscowości Libusza – Gmina
Biecz
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej
w miejscowości Biecz – Przedmieścia- projekt
Rozbudowa sieci wodociągowej
w miejscowości Biecz – Przedmieście Dolne- projekt
Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
Ochrona zabytków i opieka nad
zabytkami
Dotacje celowe na finansowanie
lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym
do sektora finansów publicznych
Kultura fizyczna
Obiekty sportowe

Poz. 2889

14 000,00

14 000,00

9 600,00

9 600,00

20 000,00

20 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

159 364,44

159 364,44

6 400,00

6 400,00

114 564,44

114 564,44

74 564,44

14 400,00
4 000,00

14 400,00
4 000,00

14 400,00
4 000,00

20 000,00

20 000,00

12 458 000,00

12 458 000,00

7 115 000,00

12 458 000,00

12 458 000,00

7 115 000,00

1 960 000,00

1 960 000,00

1 917 000,00

5 198 000,00

5 198 000,00

5 198 000,00

5 200 000,00

5 200 000,00

65 000,00

65 000,00

35 000,00

35 000,00

40 000,00

40 000,00

0,00

40 000,00

40 000,00

0,00

40 000,00

40 000,00

290 038,00
290 038,00

290 038,00
290 038,00

92 964,44

0,00
0,00

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 348
Pomoc finansową dla Powiatu
Gorlickiego na realizację inwestycji wieloletniej p.n. ”Budowa
przy Zespole Szkół Zawodowych
w Bieczu hali sportowej dla
uczniów szkół bieckich
i mieszkańców Biecza
Razem w tym:

– 20587 –

Poz. 2889

290 038,00

290 038,00

29 672 044,44

29 672 044,44

16 328 236,44
Przewodniczący Rady
Bogumił Kawa

Tabela Nr 5
do Uchwały Nr VIII/70/2011
Rady Miejskiej w Bieczu
z dnia 26 maja 2011 roku
Tabela Nr 3
do Uchwały Nr VI/24/2011
Rady Miejskiej w Bieczu
z dnia 24 lutego 2011 roku
Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Biecz na 2011 rok.
Lp.
1
2
3
4

5

Wyszczególnienie
Dochody ogółem
Wydatki ogółem
Deficyt (1 - 2)
Przychody budżetu w tym:
pożyczki (§ 903)
kredyty i pożyczki (§ 952)
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§ 950)
Rozchody budżetu w tym
spłata otrzymanych krajowych pożyczek (§ 992)
spłata otrzymanych krajowych kredytów (§ 992)
udzielone pożyczki i kredyty (§ 991)

Plan
53 551 268,09
67 981 976,09
-14 430 708,00
19 259 669,00
675 000,00
17 614 826,00
969 843,00
4 828 961,00
2 718 220,00
2 080 741,00
30 000,00
Przewodniczący Rady
Bogumił Kawa

Tabela Nr 6
do Uchwały Nr VIII/70/2011
Rady Miejskiej w Bieczu
z dnia 26 maja 2011 roku
Tabela Nr 6
do Uchwały Nr VI/24/2011
Rady Miejskiej w Bieczu
z dnia 24 lutego 2011 roku
Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu
terytorialnego na 2011 rok.
Dz.
600

Rozdz.

§

60013
6630
600
60013
6050

Treņć
Transport i łącznoņć
Drogi publiczne wojewódzkie
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień
(umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego
Transport i łączność
Drogi publiczne wojewódzkie
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Dochody
117 400
117 400

Wydatki
117 400

117 400
117 400
117 400
117 400

Dziennik Urzędowy
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801
80104
2310
80104

– 20588 –

Poz. 2889

Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 980 w m. Biecz
ul. Binarowska
Oņwiata i wychowanie
Przedszkola w tym:
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane
na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego
Przedszkola w tym:
Wydatki bieżące w tym:
1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:
1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
RAZEM

117 400
8 600
8 600

8 600

8 600
8 600
8 600
8 600
8 600
126 000

126 000

Przewodniczący Rady
Bogumił Kawa
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VIII/70/2011
Rady Miejskiej w Bieczu
z dnia 26 maja 2011 roku
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VI/24/2011
Rady Miejskiej w Bieczu
z dnia 24 lutego 2011 roku
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Biecz w roku 2011.

Dz.

Rozdz.

710
71004

Treņć

Rodzaj dotacji z budżetu

Działalnoņć usługowa
Plany zagospodarowania przestrzennego

72095

Informatyka
Pozostała działalność

75095

Administracja
publiczna
Pozostała działalność

75404

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Komendy wojewódzkie Policji

83,42

30 000,00
30 000,00
dotacja celowa dla Związku Gmin
Ziemi Gorlickiej na zadania powierzane innym jednostkom samorządu
terytorialnego

754

6 000,00

83,42
83,42
dotacja celowa dla samorządu Województwa Małopolskiego na realizację zadania pn. "Przeciwdziałanie
wykluczeniu cyfrowemu - Internet
szansą na lepszy start w przyszłość
dla uczniów Małopolski"

750

Dla jednostek
spoza sektora
finansów publicznych

6 000,00
dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Gorlicach na powierzone
zadanie realizowane w drodze porozumienia (finansowanie Komisji
Urbanistyczno-Architektonicznej)

720

Dla jednostek
sektora finansów publicznych
6 000,00

30 000,00

4 000,00
4 000,00

30 000,00

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 348

– 20589 –
dotacja celowa dla Wojewódzkiej
Komendy Policji z przeznaczeniem
na wydatki remontowe Komisariatu
Policji w Bieczu

75412

Poz. 2889

4 000,00

Ochotnicze straże
pożarne

30 000,00
dotacje celowe na zakupy sprzętu
ppoż dla ochotniczych straży pożarnych Gminy Biecz

801
80104

Oņwiata i wychowanie
Przedszkola

20 000,00
20 000,00
dotacja celowa na powierzone zadanie, na pokrycie kosztów utrzymania
dzieci będących mieszkańcami Gminy Biecz, a uczęszczających do
przedszkoli w innych gminach

851
85153

30 000,00

Ochrona zdrowia
Zwalczanie narkomanii

20 000,00

3 600,00
dotacja celowa na wspieranie zadań
związanych ze zwalczaniem
narkomanii

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

85195

Pozostała działalność

85311

Pozostałe zadania
w zakresie polityki
społecznej
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób
niepełnosprawnych

900
90017

Gospodarka komunalna i ochrona ņrodowiska
Zakłady gospodarki
komunalnej

102 000,00

2 000,00

33 810,00

33 810,00
dotacja celowa dla Starostawa Powiatowego w Gorlicach na dofinansowanie kosztów uczestnictwa osób
niepełnosprawnych w rehabilitacji
prowadzonej w warsztatach terapii
zajęciowej

102 000,00

1 600,00

2 000,00
dotacja celowa w formie pomocy
finansowej dla Miasta Gorlice na
adaptację pomieszczenia przy ul.
Jagiełły, przeznaczonego na działalność stowarzyszenia na rzecz osób
chorych na stwardnienie rozsiane.

853

10 000,00
1 600,00

dotacja celowa dla Miasta Nowy
Sącz na na realizację przez Sądecki
Ośrodek Interwencji Kryzysowej
zadań związanych z motywowaniem
do leczenia osób zatrzymanych do
wytrzeźwienia
dotacja celowa wspieranie zadań
związanych ze zwalczaniem alkoholizmu

112 000,00
10 000,00

33 810,00

159 000,00
150 000,00

Dziennik Urzędowy
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dotacja przedmiotowa dla Zakładu
Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Bieczu do opłat
ponoszonych na podstawie umów
w zakresie zbierania, transportu
i unieszkodliwiania odpadów komunalnych z terenu Gminy Biecz od
każdej osoby w gospodarstwie domowym

90095

Pozostała działalnośc

92109

Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego
Domy i ośrodki kultury

Biblioteki

265 000,00
435 000,00

Muzea

435 000,00
392 000,00

dotacja podmiotowa dla Muzeum
Ziemi Bieckiej w Bieczu
92120

392 000,00

Ochrona zabytków
i opieka nad zabytkami

60 000,00
dotacje celowe na wspieranie zadań
z zakresu ochrony zabytków

926
92601

Kultura fizyczna
i sport
Obiekty sportowe

60 000,00
120 000,00

120 000,00

Zadania w zakresie
kultury fizycznej
i sportu

50 000,00
dotacje celowe na wspieranie rozwoju sportu

Ogółem dotacje

50 000,00

120 000,00
dotacja celowa w formie pomocy
finansowej dla Starostwa Powiatowego w Gorlicach na dofinansowanie kosztów utrzymania hali sportowej w Bieczu

92605

60 000,00

265 000,00

dotacja podmiotowa dla Miejskiej
i Gminnej Biblioteki Publicznej
w Bieczu
92118

9 000,00

1 092 000,00

dotacja podmiotowa dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Bieczu
92116

150 000,00

9 000,00
dotacja celowa w formie pomocy
finansowej dla Starostwa Powiatowego w Gorlicach na dofinansowanie kosztów unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest

921

Poz. 2889

50 000,00
1 468 493,42

252 000,00
Przewodniczący Rady
Bogumił Kawa
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Poz. 2889,2890
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VIII/70/2011
Rady Miejskiej w Bieczu
z dnia 26 maja 2011roku
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VI/24/2011
Rady Miejskiej w Bieczu
z dnia 24 lutego 2011 roku

Plan wydzielonych dochodów własnych oraz wydatków nimi finansowanych dla gminnych jednostek
oņwiatowych na 2011 rok

Nazwa jednostki
budżetowej
Zespół Szkół Nr 1
w Bieczu
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Libuszy
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Rożnowicach
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Strzeszynie
Szkoła Podstawowa
w Racławicach
Szkoła Podstawowa
w Sitnicy

Klasyfikacja budżetowa

Stan ņrodków
pieniĉżnych
na początek
roku

Dochody
własne do
uzyskania
ogółem

Planowane
wydatki
ogółem

Stan ņrodków pieniĉżnych na
koniec roku

Dział

Rozdz.
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80110

0

3 000

3 000

0

801

80101

0

9 000

9 000

0

801

80110

0

7 050

7 050

0

801

80101

0

6 000

6 000

0

801

80101

0

3 000

3 000

0

801

80101

0

3 000

3 000

0

Przewodniczący Rady: Bogumił Kawa
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UCHWAŁA NR VIII/73/2011
RADY MIEJSKIEJ W BIECZU
z dnia 26 maja 2011 r.
w sprawie okreņlenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych ich najemcom oraz sprzedaży ułamkowych czĉņci
gruntu niezbĉdnego do racjonalnego korzystania z domów mieszczących te lokale.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit „a” ustawy
z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym
(Dz.U.z 2001 r.Nr142, poz.1591 z późn.zm.), art.37
ust.2 pkt.1, art.67 ust.1, 1a i ust.3, art.68 ust.1 pkt.7
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r.Nr 102, poz.651
z późn.zm.) Rada Miejska w Bieczu uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się następujące zasady sprzedaży lokali mieszkalnych:
1. Przeznacza się do sprzedaży w trybie, bezprzetargowym w ramach pierwszeństwa na rzecz najemców lokale mieszkalne znajdujące się w budynkach
stanowiących własność Gminy Biecz oraz sprzedaży ułamkowych części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domów mieszczących te
lokale, których najem został nawiązany na podstawie umów najmu zawartych na czas nieoznaczony.
2. Ze sprzedaży należy wyłączyć komunalne lokale
mieszkalne określone w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

3. Cenę lokali mieszkalnych ustala się w oparciu o ich
wartość określoną przez rzeczoznawcę majątkowego w operacie szacunkowym.
4. Sprzedaż lokali może nastąpić na pisemny wniosek
najemcy za gotówkę płatną jednorazowo.
§ 2. Udziela się bonifikaty w wysokości 80% od
ceny sprzedaży lokali mieszkalnych. Bonifikaty
w wysokości 80% udziela się również, co do udziału
we własności nieruchomości gruntowej związanej
z odrębną własnością lokalu mieszkalnego.
§ 3. Koszty wyceny oraz koszty związane ze sprzedażą i przeniesieniem prawa własności ponosi nabywca.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Biecza.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Bogumił Kawa

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 348

– 20592 –
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3. Lokale mieszkalne w Ośrodku Zdrowia
w Rożnowicach

Załącznik
do uchwały Nr VIII/73/2011
Rady Miejskiej w Bieczu
z dnia 26 maja 2011 r.

4. Lokale mieszkalne w Ośrodku Zdrowia w Binarowej
5. Lokal mieszkalny w Domu Nauczyciela w Bugaju

Wykaz lokali mieszkalnych stanowiących własnoņć
Gminy Biecz wyłączonych ze sprzedaży.

6. Lokal mieszkalny w budynku w Bieczu, ul. Belna Dolna 97

1. Lokale mieszkalne w budynku położonym w Bieczu
przy ul. Bochniewicza 2a

Przewodniczący Rady
Bogumił Kawa

2. Lokal mieszkalny w budynku Kina Farys przy ul. Kazimierza Wielkiego 13
2890

2891
2891

UCHWAŁA NR IX.58.2011
RADY GMINY CZERNICHÓW
z dnia 26 maja 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2011.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) art. 211,
art. 212, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157
poz. 1240 z późn. zm.). Rada Gminy Czernichów uchwala, co następuje:
Dział
750

§ 1. W uchwale Budżetowej Gminy Czernichów na
rok 2011 nr III/8/10 Rady Gminy Czernichów z dnia
29 grudnia 2010 r. dokonuje się następujących zmian:
1) W § 1 uchwały – dochody budżetu na rok 2011 zwiększa się o kwotę 18 400,00 zł w tym: dochody bieżące
o kwotę 18 400,00 zł w/g tabeli jak poniżej:

Wyszczególnienie
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Dochody bieżące
odpłatność na pokrycie kosztów usługi transportowej uczestników wycieczki do Francji
Razem dochody

Zwiększenie
18 400,00
18 400,00
18 400,00
18 400,00

2) W § 2 uchwały – wydatki budżetu na rok 2011 zwiększa się o kwotę 18 400,00 zł w tym: wydatki bieżące o kwotę
18 400,00 zł w/g tabeli jak poniżej:
Dział
750

Rozdział
75095

Wyszczególnienie
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Pozostała działalność
Wydatki bieżące
w tym:
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Razem wydatki

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Czernichów.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Woje2891

Zwiększenie
18 400,00
18 400,00
18 400,00
18 400,00
18 400,00
18 400,00

wództwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Czernichów.
Przewodnicząca Rady
Renata Wolarek

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 348

– 20593 –
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UCHWAŁA NR 100/IX/2011
RADY MIASTA GORLICE
z dnia 26 maja 2011 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Gorlice.
Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 1, art. 22 i art. 40
ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) Rada Miasta Gorlice uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się Statut Miasta Gorlice o treści
określonej w załączniku do niniejszej Uchwały.
§ 2. Traci moc Uchwała Nr 224/XXIII/2008 Rady
Miasta Gorlice z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie
uchwalenia Statutu Miasta Gorlice (Dz. Urz. Woj.

Załącznik nr 1
do uchwały Nr 100/IX/2011
Rady Miasta Gorlice
z dnia 26 maja 2011 r.
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1. Miasto Gorlice jest wspólnotą samorządową
obejmującą z mocy prawa określone terytorium oraz
wszystkich jej mieszkańców.
§ 2.
1. Terytorium Miasta obejmuje obszar o powierzchni
23,56 km2.
2. Granice Miasta określa szczegółowo mapa stanowiąca załącznik nr 1.
3. Siedzibą organów samorządowych jest Miasto Gorlice, Rynek 2, 38-300 Gorlice, powiat gorlicki, województwo małopolskie.
§ 3.
1. Herbem Miasta jest wizerunek na niebieskim tle żółtego gryfa o czarnych konturach z czerwonym płomieńczykiem, trzymającego w przednich łapach dwa
czarne klucze. Wzór herbu stanowi załącznik nr 2.
2. Zasady i warunki używania herbu dla jednostek organizacyjnych innych niż Miasto określa Rada odrębną
uchwałą.
3. Zgodę na używanie herbu Miasta wyraża Burmistrz
wg ustalonego trybu rozpatrywania wniosków zainteresowanych.
4. Miasto posługuje się pieczęcią urzędową okrągłą
z herbem Miasta w środku i napisem w otoku „MIASTO GORLICE”. Pieczęć urzędowa Miasta stanowi załącznik nr 3.
5. Miasto posługuje się hejnałem Godło „Beskidzkie
Echo”, którego autorem jest Andrzej Smolik. Brzmienie hejnału określa zapis nutowy, stanowiący załącznik nr 4.

Małopolskiego Nr 482, poz. 3141; zm. Dz. Urz. Woj.
Małopolskiego z 2009 r. Nr 457, poz. 3372).
§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi
Miasta Gorlice.
§ 4.
Uchwała
podlega
opublikowaniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Miasta Gorlice
Bogdan Musiał

6. Miasto posługuje się flagą. Jest to prostokąt (stosunek wysokości do długości 5:8) podzielony przekątną
na dwa jednakowe trójkąty; trójkąt dolny (od drzewca) w kolorze złotym oraz trójkąt górny w kolorze
ciemnogranatowym. W polach trójkątów umieszczono tarcze herbowe z herbami Zadora i XIX herbem
Miasta Gorlice, przy czym herb Zadora znajduje się
na niebieskim tle w tarczy herbowej gotyckiej, natomiast głowa lwa z pięcioma płomieniami znajduje się
w polu złotym. Herb Miasta Gorlice w tarczy gotyckiej (tło niebieskie) lew trzymający klucze (złoty)
znajduje się w polu granatowym. Rewers i awers flagi identyczny. Przy flagach drukowanych zaleca się
stosowanie zamiennika tła złotego kolorem ugier złoty, pozostałe kolory i proporcje bez zmian. Wzór graficzny Flagi Miasta określa załącznik nr 5.
7. Burmistrz oraz Przewodniczący Rady Miasta przy
oficjalnych okazjach, w szczególności podczas uroczystości miejskich i sesji Rady noszą „Łańcuch ceremonialny” (symbol władzy) wykonany ze srebra,
którego najważniejszym elementem jest herb Miasta
Gorlice, umieszczony na tarczy (w kształcie półokrągłym) z przytwierdzonymi dwoma koluchami połączonymi 24 ogniwami łańcucha. Na każdym ogniwie
zamieszczono godło Polski. Wzór graficzny Łańcucha
ceremonialnego stanowi załącznik nr 6.
8. Miasto Gorlice posiada sztandar. Sztandar stale eksponowany jest w Sali obrad Rady Miasta Gorlice.
Wzór sztandaru stanowi załącznik Nr 7 do Statutu.
Członków pocztu sztandarowego wyznacza Przewodniczący Rady Miasta. W szczególnych sytuacjach
w skład pocztu wchodzą pracownicy Urzędu Miejskiego w Gorlicach.
9. Poczet sztandarowy jest obecny w podniosłych uroczystościach, w szczególności:
-

podczas uroczystości państwowych i samorządowych,
na uroczystych mszach w kościołach,
przy składaniu kwiatów pod pomnikami,
na ceremoniach pogrzebowych Honorowych
Obywateli Miasta Gorlice.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 348

– 20594 –

Decyzję o użyciu sztandaru w sytuacjach innych
niż w/w podejmuje Burmistrz Miasta.
§ 4. Ilekroć w Statucie Miasta Gorlice mowa jest o:
1) Mieście – należy przez to rozumieć Miasto Gorlice,
2) Radzie – należy przez to rozumieć Radę Miasta Gorlice,
3) Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza
Miasta Gorlice,
4) Zastępcy Burmistrza – należy przez to rozumieć Zastępcę Burmistrza Miasta Gorlice,
5) Komisjach – należy przez to rozumieć Komisje Rady
Miasta Gorlice
6) Radnych – należy przez to rozumieć Radnych Rady
Miasta Gorlice,
7) Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Miejski
w Gorlicach,
8) Związku – należy przez to rozumieć Związek Międzygminny.
§ 5. Miasto Gorlice jest gminą w rozumieniu ustawy o samorządzie gminnym.
§ 6. Miasto ma prawo występować do Rzecznika
Praw Obywatelskich.
Rozdział 2
Zakres działania i zadania Miasta
§ 7. Do zakresu działania Miasta należą wszystkie
sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone
ustawami na rzecz innych podmiotów.
§ 8.
1. Podstawowym zadaniem Miasta jest zaspakajanie
zbiorowych potrzeb jego mieszkańców.
2. Do realizacji celu określonego w ust. 1 Miasto wykonuje zadania własne oraz zadania zlecone z zakresu
administracji rządowej.
§ 9.
1. Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy
publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone
ustawami na rzecz innych podmiotów.
2. Jeżeli ustawy nie stanowią inaczej, do zadań własnych gminy należą sprawy:
a) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,
b) miejskich dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
c) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji,
usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych,
utrzymywania czystości i porządku oraz urządzeń
sanitarnych, wysypisk i utylizacji odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną
i cieplną oraz gaz,
d) lokalnego transportu zbiorowego,
e) ochrony zdrowia,
f) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów
opiekuńczych,
g) komunalnego budownictwa mieszkaniowego,
h) edukacji publicznej,

Poz. 2892

i) kultury, w tym bibliotek miejskich i innych placówek upowszechniania kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
j) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
k) targowisk i hal targowych,
l) zieleni miejskiej i zadrzewień,
m) cmentarzy komunalnych,
n) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli
oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania miejskiego magazynu przeciwpowodziowego,
o) utrzymania miejskich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
p) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej.
q) wspierania i upowszechniania idei samorządowej,
r) promocji Miasta,
s) współpracy z organizacjami pozarządowymi,
t) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.
3. Na Miasto mogą zostać nałożone inne zadania własne, oprócz wymienionych w ust. 1, pod warunkiem
wyłączności ustawowej i zapewnienia koniecznych
środków finansowych do ich realizacji.
§ 10.
1. Miasto może wykonywać zadania zlecone z zakresu
administracji rządowej.
2. Zadania z zakresu administracji rządowej Miasto może wykonywać w drodze ustawy lub na podstawie
porozumienia z organami tej administracji.
3. Miasto może wykonywać zadania z zakresu właściwości powiatu oraz z zakresu właściwości województwa
na podstawie porozumień z tymi jednostkami samorządu terytorialnego.
4. Wykonywanie zadań wymienionych w pkt. 1 i 3, przez
Miasto następuje po otrzymaniu środków finansowych koniecznych do ich prawidłowej realizacji.
5. Miasto nie może przekazać realizacji zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej do realizacji innemu
podmiotowi, poza „szeroko rozumianą strukturą organizacyjną Miasta”.
6. Spory majątkowe wynikłe z porozumień, o których
mowa w ust. 2 i 3 rozpatruje sąd powszechny.
§ 11. Miasto w zakresie realizacji zadań odpowiada
za ich terminowość, jakość oraz zgodność z prawem.
§ 12.
1. W celu wykonywania zadań własnych, zleconych,
z zakresu właściwości powiatu i z zakresu właściwości województwa Miasto może:
a) tworzyć jednostki organizacyjne:
- jednostki budżetowe,
- zakłady budżetowe.
b) zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym
z organizacjami pozarządowymi.
2. W ramach jednostek budżetowych mogą być tworzone środki specjalne i gospodarstwa pomocnicze.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 348
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3. Miasto w celu realizacji zadań może także tworzyć
spółki prawa handlowego lub przystępować do takich spółek. Do spółek tych należą:

4. Miasto może tworzyć Związki Międzygminne, w celu
wspólnej z innymi gminami realizacji zadań zarówno
własnych jak i zleconych.

a) jednoosobowe
spółki
miejskie
powstałe
z przekształconych przedsiębiorstw komunalnych,
b) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
c) spółki akcyjne.

5. Związek powstaje z chwilą podjęcia przez wszystkie
zainteresowane rady uchwał o jego utworzeniu oraz
przyjęcie Statutu Związku.

4. Realizacja zadań może odbywać się także poprzez
inne osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, pod
warunkiem zawarcia z nimi umów w trybie określonym w ustawie o zamówieniach publicznych.
§ 13.
1. Tworzenie, likwidacja i reorganizacja jednostek organizacyjnych oraz wyposażenie ich w majątek należy
do wyłącznej kompetencji Rady, która w tym zakresie
podejmuje stosowną uchwałę.
2. Rada uchwala statuty miejskich jednostek organizacyjnych.
3. Wykaz miejskich jednostek organizacyjnych stanowi
załącznik nr 8.
§ 14.
1. Miasto w celu realizacji zadań może prowadzić działalność gospodarczą o charakterze użyteczności publicznej w zakresie:

6. Przyjęcie Statutu Związku następuje bezwzględną
większością głosów ustawowego składu każdej z rad
gmin.
§ 17.
1. Związek podlega rejestracji za pośrednictwem wojewody w rejestrze związków prowadzonym przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej.
2. Związek posiada osobowość prawną.
3. Organami Związku są:
a) Zgromadzenie Związku jako organ stanowiący,
b) Zarząd Związku jako organ wykonawczy.
4. Do organów Związku stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące Rady i Burmistrza.
§ 18. Miasto może udzielać pomocy, w tym także
finansowej, innym gminom, Związkom Międzygminnym
oraz stowarzyszeniom jednostek samorządu terytorialnego tylko w sytuacji zaistnienia klęski żywiołowej, nadzwyczajnego zagrożenia środowiska, katastrofy lub
innych zdarzeń losowych.

a) infrastruktury technicznej (dostarczanie wody
i energii cieplnej, oczyszczanie ścieków i wywóz
nieczystości, sieć wodno-kanalizacyjna)
b) użyteczności publicznej (oczyszczanie miasta, utylizacja odpadów, utrzymanie zieleni, ulic, placów,
dróg, transport zbiorowy)
2. Działalność określona w ust. 1 nie może być nastawiona na osiąganie czy maksymalizowanie zysku.

Rozdział 3
Władze Miasta Gorlice
Oddział 1
Zarządy Osiedli
§ 19.

3. W zakresie wykraczającym poza zadania o charakterze
użyteczności publicznej Miasto może prowadzić działalność gospodarczą, gdy:

1. Miasto dzieli się na osiedla samorządowe, które są
jednostkami pomocniczymi Miasta.

a) istnieją niezaspokojone potrzeby wspólnoty samorządowej na rynku lokalnym,
b) podejmuje działania zmierzające do znacznego
ożywienia rynku lokalnego lub trwałego ograniczenia bezrobocia.

3. Organizację i zakres działania osiedli określają ich
statuty, uchwalone przez Radę, po przeprowadzeniu
konsultacji z mieszkańcami.

§ 15.
1. Wykonywanie zadań publicznych przekraczających
możliwości Miasta może być realizowane w drodze
współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego.
2. Podjęcie uchwały w sprawie współdziałania z innymi
jednostkami samorządu terytorialnego wraz z wydzieleniem na ten cel majątku i środków finansowych należy do kompetencji Rady.
§ 16.
1. Miasto ma prawo zrzeszania się.
2. Miasto może zawierać porozumienia komunalne
z innymi gminami w sprawie powierzenia jednej
z nich określonych przez nie zadań publicznych.
3. Powierzenie zadań wiąże się z obowiązkiem partycypacji Miasta w kosztach realizacji zadania.

2. Wykaz i granice osiedli stanowi załącznik nr 9.

§ 20.
1. Tworzenie, łączenie lub podział osiedli następuje
w drodze uchwały Rady po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami na ogólnym zebraniu mieszkańców. Do projektu uchwały winny być dołączone protokoły zebrań ogólnych z wynikami głosowania odpowiednich wniosków lub wniosek mieszkańców
poparty podpisami (50% + 1) mieszkańców terenu,
którego wniosek dotyczy, posiadających czynne
prawo wyborcze do Rady.
2. Znoszenie osiedli następuje poprzez uchwałę Rady.
Zniesienie osiedla może nastąpić tylko wówczas, gdy
trzy kolejne zebrania ogólne mieszkańców, które odbyły się w odstępach co najmniej 2 tygodni, nie miały quorum określonego statutem osiedla.
§ 21. Na wniosek Zarządu Osiedla Rada może powierzyć samorządowi osiedla zarządzanie i korzystanie
z określonych składników mienia miejskiego w granicach czynności zwykłego zarządu.
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§ 22.

2. Rada składa się z 21 radnych.

1. Przewodniczący Rady jest każdorazowo zobowiązany
do zawiadamiania, na takich samych zasadach jak
radnych, przewodniczących Zarządów Osiedli o sesjach Rady.
2. Przewodniczący Zarządów Osiedli mogą uczestniczyć
w pracach Rady bez prawa udziału w głosowaniu.
§ 23. Przewodniczącemu Zarządu Osiedla przysługuje zryczałtowana dieta w wysokości określonej
uchwałą Rady.
§ 24.
1. Zarząd Osiedla uprawniony jest w granicach statutowych do dysponowania:
a) dochodami z gospodarowania składnikami mienia,
b) środkami przekazanymi z budżetu miasta na potrzeby samorządu osiedlowego przeznaczając te
środki na realizację swoich zadań statutowych.
2. Rada corocznie wyodrębnia w budżecie miasta środki
finansowe do dyspozycji Zarządów Osiedli na działalność statutową i realizację drobnych zadań dla
wszystkich Osiedli.
3. Podziału środków finansowych na poszczególne osiedla dokonuje Burmistrz stosownym zarządzeniem.
§ 25. Osiedla nie posiadają osobowości prawnej.
§ 26.
1. Organem uchwałodawczym w osiedlu jest Zebranie
Ogólne Mieszkańców
2. Organem wykonawczym w osiedlu jest Zarząd Osiedla.
3. Kadencja Zarządu Osiedla trwa cztery lata.
4. Wybory do władz organów zarządów osiedli zarządza
Rada, w terminie 6 miesięcy od dnia wyborów do Rady.
Oddział 2
Organy Miasta
§ 27.
1. Organami Miasta są:
a) Rada Miasta Gorlice,
b) Burmistrz Miasta Gorlice.
2. Działalność organów Miasta jest jawna, ograniczenia
jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw.
3.
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Jawność działania organów Miasta obejmuje
w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje Rady i posiedzeń jej Komisji,
dostępu
do
dokumentów
wynikających
z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów
posiedzeń organów Miasta i Komisji Rady.

4. Zasady dostępu do dokumentów i korzystania z nich
określa niniejszy Statut.
Oddział 3
Rada Miasta
§ 28.
1. Organem stanowiącym i kontrolnym Miasta jest Rada.

3. Kadencja rady trwa 4 lata, licząc od dnia wyborów.
4. Wykonanie mandatu radnego rozpoczyna się po złożeniu przez niego ślubowania.
5. Radni reprezentują swoich wyborców, przyjmują
zgłaszane
przez
mieszkańców
postulaty
i przedstawiają je organom Miasta do rozpatrzenia.
6. Radny korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariusza publicznego, a rozwiązanie z nim stosunku
pracy wymaga uprzedniej zgody Rady.
7. Szczegółowy tryb pracy Rady określa Regulamin
Rady Miasta stanowiący załącznik nr 10 do niniejszego Statutu.
§ 29.
1. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego
i dwóch Wiceprzewodniczących w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów w obecności
co najmniej połowy ustawowego składu Rady.
2. Odwołanie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących następuje na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady, bezwzględną większością głosów
w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, w głosowaniu tajnym.
3. Przewodniczący Rady i Wiceprzewodniczący nie mogą pełnić równocześnie funkcji Przewodniczących
stałych Komisji Rady oraz komisji powoływanych
przez Burmistrza.
§ 30. Przewodniczący Rady w wykonywaniu swojej
funkcji korzysta z opinii i pomocy Wiceprzewodniczących i Przewodniczących Komisji Rady w szczególności
przy planowaniu pracy Rady – stanowiących zespół
zwany dla potrzeb organizacyjnych zespołem doradczym.
§ 31.
1. Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu Miasta i występuje z wnioskiem do Rady w sprawie
udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi. Wniosek w sprawie absolutorium podlega
zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową.
2. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o roczny plan
pracy uchwalony przez Radę, może również podejmować kontrole doraźne na zlecenie Rady. Uprawnienie to nie narusza uprawnień kontrolnych innych
komisji powołanych przez Radę.
3. O sposobie udostępniania i publikacji wyników kontroli decyduje Rada.
4. Szczegółowy tryb i formy pracy Komisji Rewizyjnej
określa Regulamin Komisji Rewizyjnej stanowiący
załącznik nr 11 do niniejszego Statutu.
Oddział 4
Komisje
§ 32.
1. Rada ze swego grona powołuje stałe Komisje. Skład
osobowy Komisji Rada określa odrębną uchwałą.
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2. Przewodniczących Komisji wybiera i odwołuje Rada
zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
Kandydatów na Przewodniczących zgłaszają właściwe Komisje.
3. Przewodniczący Komisji stałych nie mogą pełnić
równocześnie funkcji Przewodniczącego innych Komisji Rady oraz komisji powoływanych przez Burmistrza.
4. Stałymi Komisjami Rady są komisje:
I. Rewizyjna
II. Budżetu i Finansów
III. Infrastruktury i Inwestycji
IV. Oświaty i Kultury
V. Spraw Społecznych
VI. Rozwoju i Promocji Miasta
§ 33. Do zadań Komisji w zakresie spraw, do których zostały powołane należy:
a) występowanie z inicjatywą uchwałodawczą,
b) opiniowanie projektów uchwał Rady,
c) opiniowanie i załatwienie spraw w zakresie swej
działalności przekazanych przez Radę, Burmistrza
lub inną Komisję,
d) kontrola wykonania uchwał i przyjętych wniosków,
kontrola Burmistrza i jednostek organizacyjnych
Miasta w zakresie spraw, dla których Komisja została powołana,
e) ocena informacji składanych przez Burmistrza oraz
jednostki organizacyjne,
f) współpraca z innymi Komisjami,
g) przyjmowanie i analizowanie skarg i wniosków
mieszkańców Miasta dotyczących działalności Rady
i Burmistrza.
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b) informowanie wyborców o stanie Miasta,
c) konsultowanie spraw wnoszonych pod obrady Rady,
d) propagowanie zamierzeń i dokonań Rady,
e) informowanie mieszkańców o swej działalności
w Radzie.
4. Radny nie jest związany instrukcjami wyborców.
5. Przewodniczący Rady w porozumieniu z radnymi
może wprowadzić dyżury radnych. Informacje
o dyżurach umieszcza się na stronie internetowej
i tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.
§ 36.
1. Radny odbywa co najmniej dwa razy w roku spotkanie
z wyborcami,
uczestnicząc
zwłaszcza
w zebraniach ogólnych mieszkańców.
2. W miarę możliwości radny uczestniczy w zebraniach
organizacji politycznych, społecznych, zawodowych
i samorządowych na terenie Miasta, na zaproszenie
tych organizacji, w celu przedstawienia bieżących zadań realizowanych przez Radę oraz zebrania opinii
i wniosków o pracy Rady.
3. Pracodawca zobowiązany jest zwolnić radnego od
pracy zawodowej w celu umożliwienia mu wzięcia
udziału w pracach organów Rady.
4. Podstawą do czasowego zwolnienia radnego z pracy
jest otrzymane zawiadomienie lub zaproszenie do
pracy w organach Rady.
Oddział 6
Kluby radnych
§ 37.

§ 34.
1. Komisje podlegają Radzie i przedkładają jej plany
pracy oraz sprawozdania z działalności.

1. Radni mogą tworzyć kluby radnych według przyjętych
przez siebie kryteriów.

2. Rada ze swego grona może powołać Komisje doraźne
do określonych zadań ustalając przedmiot działania
oraz skład osobowy. Komisje doraźne obwiązują te
same zasady działania jak Komisje stałe.

2. Przynależność radnych do klubów jest dobrowolna.

3. Komisje doraźne rozwiązują się po zakończeniu działalności, do której zostały powołane.

3. Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie
w nim udziału co najmniej 3 radnych.
4. Radny może być członkiem tylko jednego klubu.
§ 38.

4. Szczegółowy zakres działania i tryb pracy Komisji
określa Regulamin Rady Miasta Gorlice stanowiący
załącznik Nr 10 do niniejszego Statutu.

1. O powołaniu klubu, jego składzie i władzach przewodniczący informuje pisemnie Przewodniczącego
Rady, który na najbliższej Sesji Rady informuje o tym
wszystkich Radnych.

Oddział 5
Radni

2. Zgłoszenie utworzenia klubu radnych powinno zawierać:

§ 35.
1. Radny jest obowiązany kierować się dobrem wspólnoty samorządowej Miasta.
2. Radny jest obowiązany brać udział w pracach Rady
i jej Komisji oraz innych instytucji samorządowych,
do których został wybrany lub desygnowany.
3. Radny ma obowiązek utrzymywania stałej więzi
z wyborcami oraz ich organizacjami poprzez:
a) przyjmowanie zgłaszanych przez mieszkańców
miasta postulatów i przedstawianie ich organom
miasta do rozpatrzenia,

a) nazwę klubu, jeżeli klub ją posiada,
b) listę członków z określeniem funkcji wykonywanych
w klubie,
c) imię i nazwisko przewodniczącego klubu.
3. Kluby radnych działają zgodnie z uchwalonymi przez
siebie regulaminami. Regulamin klubu nie może być
sprzeczny z obowiązującymi przepisami prawa,
w szczególności ze Statutem Miasta Gorlice.
4. Działalność klubów radnych nie może być finansowana z budżetu Miasta.
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5. Przewodniczący klubów radnych obowiązani są
przedłożyć Przewodniczącemu Rady regulaminy klubów w ciągu 14 dni od ich uchwalenia.
6. Przedstawiciele klubów mogą przedstawić stanowiska
klubów we wszystkich sprawach będących przedmiotem obrad Rady.
Oddział 7
Burmistrz
§ 39. Organem wykonawczym Miasta jest Burmistrz.
§ 40. Burmistrz na następnej sesji po objęciu funkcji
przedstawia Radzie swojego Zastępcę, określając zakres
spraw, którymi będzie się zajmować.

a) Burmistrz wobec Zastępcy Burmistrza, Sekretarza
i Skarbnika oraz kierowników miejskich jednostek
organizacyjnych,
b) Burmistrz wobec pozostałych pracowników Urzędu,
c) kierownik jednostki organizacyjnej - wobec pracowników tej jednostki.
3. Czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza
związane z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku
pracy wykonuje Przewodniczący Rady, a pozostałe
czynności wyznaczona przez Burmistrza osoba zastępująca lub Sekretarz Miasta, z tym, że wynagrodzenie
Burmistrza ustala Rada, w drodze uchwały.
§ 46. Urząd Miejski zapewnia obsługę kancelaryjną
Rady, jej Przewodniczącego, Komisji i radnych.
Oddział 9
Uchwały organów Miasta

§ 41. Po upływie kadencji Burmistrz oraz jego Zastępca pełnią swoje funkcje do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego Burmistrza i jego Zastępcę.
§ 42.
1. Burmistrz może powierzyć prowadzenie określonych
spraw Miasta w swoim imieniu Zastępcy lub Sekretarzowi Miasta.
2. Skarbnik Miasta wykonuje funkcję Głównego Księgowego Budżetu Miasta.
3. Burmistrz może do złożenia oświadczenia woli
w zakresie zarządu mieniem w jego imieniu upoważnić inną osobę, w tym Zastępcę Burmistrza,
również w przypadku, jeżeli czynność prawna wymaga dla swojej skuteczności kontrasygnaty Skarbnika Miasta (Głównego Księgowego Budżetu) lub
osoby przez niego upoważnionej.
§ 43. Burmistrz wykonuje uchwały Rady, realizuje
zadania Miasta określone w ustawach, porozumieniach
zawartych z organami administracji rządowej, porozumieniach komunalnych i umowach zawartych z innymi
podmiotami.
Oddział 8
Urząd Miejski
§ 44.
1. Burmistrz wykonuje zadania przy pomocy Urzędu
Miejskiego.
2. Organizację i zasady funkcjonowania Urzędu określa
regulamin organizacyjny nadany w drodze zarządzenia przez Burmistrza.
3. Kierownikiem Urzędu jest Burmistrz.
§ 45.
1. Pracownikami
samorządowymi
zatrudnionymi
w Urzędzie Miejskim są osoby zatrudnione na podstawie:
a) wyboru – burmistrz,
b) powołania – Zastępca Burmistrza, Skarbnik (Główny Księgowy Budżetu),
c) umowy o pracę – pozostali pracownicy.
2. Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy za
Urząd Miejski w Gorlicach, miejskie jednostki organizacyjne i zakłady budżetowe wykonują:
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§ 47.
1. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje:
a)
b)
c)
d)

Burmistrzowi,
Komisjom Rady,
klubom radnych,
3 radnym,

2. Z inspiracją podjęcia inicjatywy uchwałodawczej
w określonej sprawie – w stosunku do podmiotów
wymienionych w ust. 1 – mogą występować organizacje społeczne i zawodowe, Zarządy Osiedli działające na terenie Miasta oraz mieszkańcy.
3. Projekty uchwał wnoszone przez radnych, Komisje
Rady, mieszkańców oraz kluby radnych, winny być
zaopiniowane przez Burmistrza i radcę prawnego,
a jeśli uchwała może mieć skutki finansowe, również
przez Skarbnika Miasta w terminie 14 dni od daty
wpłynięcia wniosku.
4. Podmioty o których mowa w ust. 1 pkt b, c, d, wyznaczają przedstawiciela projektodawcy upoważnionego
do ich reprezentowania w pracach nad projektem
uchwały.
5. Radnym w przygotowaniu projektów uchwał pomoc
merytoryczną, organizacyjną i prawną zapewnia
Urząd.
§ 48.
1. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów
w obecności co najmniej połowy ustawowego składu
Rady w głosowaniu jawnym, chyba że ustawa stanowi inaczej.
2. Zwykła większość głosów ma miejsce wówczas, gdy
za kandydatem lub wnioskiem oddana została liczba
głosów co najmniej o jeden większa od liczby głosów
ważnie oddanych przeciw. Głosów wstrzymujących
się i nieważnych nie dolicza się do żadnej z grup głosujących „za” czy „przeciw”.
3. Bezwzględna większość głosów ma miejsce wówczas,
gdy za kandydatem lub wnioskiem oddana została
liczba głosów co najmniej o jeden większa od sumy
pozostałych ważnie oddanych głosów to znaczy
przeciwnych i wstrzymujących się.
4. Głosowanie bezwzględną większością ustawowego
składu Rady oznacza, że przechodzi kandydat lub
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wniosek, który uzyskał liczbę całkowitą ważnych głosów oddanych za kandydatem lub wnioskiem, przewyższającą połowę ustawowego składu Rady,
a zarazem tej połowie najbliższą.
5. Bezwzględna większość głosów przy parzystej liczbie
głosujących zachodzi wówczas gdy za wnioskiem lub
kandydaturą zostało oddanych 50% plus 1 ważnie
oddanych głosów.
6. Bezwzględna większość głosów przy nieparzystej
liczbie głosujących zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem lub kandydaturą została oddana liczba głosów
o 1 większa od liczby pozostałych ważnie oddanych
głosów.
Oddział 10
Zasady dostĉpu do dokumentów i korzystania z nich
§ 49. Po formalnym przyjęciu, obywatelom na pisemny wniosek udostępnia się, zgodnie z niniejszym
Statutem następujące rodzaje dokumentów:
a) protokoły z sesji,
b) protokoły z posiedzeń komisji,
c) rejestr uchwał Rady,
d) rejestr zarządzeń Burmistrza.
§ 50.
1. Dokumenty z zakresu działania Rady, Komisji udostępnia Sekretarz Miasta.
2. Dokumenty, o których mowa w § 49 udostępnia się
w Wydziale Organizacyjnym i Nadzoru w dniach pracy Urzędu, w godzinach przyjmowania interesantów.
3. Z dokumentów wymienionych w § 49 niniejszego
Statutu obywatele mogą sporządzać notatki, odpisy,
wyciągi lub je kopiować.
4. Realizacja powyższego może odbywać się wyłącznie
w Urzędzie i w asyście pracownika obsługującego
odpowiednio sesje Rady i Komisje.
§ 51.
1. Obywatele mogą żądać uwierzytelnienia sporządzonych przez siebie notatek z dokumentów wymienionych w § 49 oraz ich odbitek kserograficznych.
2. Czynności wymienione w ust.1 wykonywane są odpłatnie wg zasad określonych w odrębnych przepisach.
§ 52. Dokumenty określone w § 49 udostępniane są
obywatelom, jeżeli ich udostępnienie nie narusza przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych,
o ochronie danych osobowych i tajemnicy skarbowej.
Rozdział 4
Zasady i tryb rozpatrywania skarg i wniosków przez
Burmistrza Miasta
§ 53.
1.

Obywatele przyjmowani są w sprawach skarg
i wniosków przez Burmistrza Miasta w ustalonych
godzinach przynajmniej raz w tygodniu.

2. W przypadku kiedy dzień wyznaczony do przyjmowania Obywateli w sprawach skarg i wniosków jest
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dniem wolnym od pracy, przyjęcia następują w dniu
następnym.
3. Informacja o godzinach przyjęć w sprawach skarg
i wniosków powinna być wywieszona na tablicy
ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta, w siedzibach
jednostek organizacyjnych i podana do publicznej
wiadomości w miejskich mass-mediach.
4. Zastępca Burmistrza, Sekretarz Miasta i pracownicy
Urzędu Miasta są zobowiązani do przyjmowania
stron codziennie w godzinach pracy.
§ 54. Do obowiązków Wydziału Organizacyjnego
i Nadzoru należy:
a) przyjmowanie skarg i wniosków, kierowanych do
organów gminy,
b) prowadzenie „Rejestru skarg i wniosków”,
c) przekazywanie Przewodniczącemu Rady skarg na
działalność Burmistrza Miasta i kierowników jednostek organizacyjnych po dokonaniu ich rejestracji.
§ 55.
1. Skargi na pracowników Urzędu Miejskiego rozpatruje
Sekretarz Miasta.
2. Na skargi i wnioski mieszkańców odpowiada Burmistrz.
3. Zgłoszone skargi i wnioski powinny być rozpatrywane
i załatwione w należytą starannością, wnikliwie
i terminowo.
4. Skargi i wnioski, które wymagają zebranie informacji
lub wyjaśnień, powinny być rozpatrzone i załatwione
bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w terminie jednego
miesiąca.
5. O sposobie załatwienia skargi lub wniosku należy
powiadomić zainteresowanego.
6. Jeżeli z treści skargi lub wniosku nie można ustalić ich
przedmiotu należy wezwać wnoszącego skargę lub
wniosek z prośbą o uzupełnienie w terminie 7 dni od
dnia otrzymania prośby o jego uzupełnienie.
7. W przypadku nie uzupełnienia braków w terminie
skarga lub wniosek pozostaję bez rozpatrzenia.
8. Skarga dotycząca określonej osoby nie może być
przekazana do rozpatrzenia tej osobie, ani osobie,
wobec której pozostaje ona w stosunku nadrzędności
służbowej.
§ 56.
1. Bieżący nadzór nad organizacją przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków mieszkańców sprawuje Sekretarz Miasta.
2. Sekretarz Miasta co najmniej dwa razy w roku przeprowadza kontrolę w zakresie rejestru i sposobu załatwiania skarg i wniosków.
3. Pracownicy winni niewłaściwego i nieterminowego
załatwiania skarg i wniosków podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej.
Rozdział 5
Przepisy końcowe
§ 57. W sprawach nieuregulowanych niniejszym
Statutem
zastosowanie
mają
przepisy
ustawy
o samorządzie gminnym.
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§ 58. Integralną część niniejszego Statutu Miasta
stanowią załączniki:
-

Nr 1 Mapa Miasta Gorlice
Nr 2 Wzór herbu Miasta Gorlice
Nr 3 Wzór pieczęci urzędowej
Nr 4 Zapis nutowy hejnału Miasta Gorlice Godło
„Beskidzkie Echo”
Nr 5 Flaga Miasta Gorlice
Nr 6 Łańcuch ceremonialny
Nr 7 Sztandar Miasta Gorlice

-
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Nr 8 Wykaz jednostek organizacyjnych Miasta Gorlice
Nr 9 Wykaz i granice osiedli samorządowych (jednostek pomocniczych) Miasta Gorlice
Nr 10 Regulamin Rady Miasta Gorlice
Nr 11 Regulamin Komisji Rewizyjnej

§ 59. Statut wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miasta Gorlice
Bogdan Musiał
Załącznik Nr 1
do Statutu Miasta Gorlice

Przewodniczący Rady Miasta Gorlice
Bogdan Musiał
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Załącznik Nr 2
do Statutu Miasta Gorlice

Przewodniczący Rady Miasta Gorlice
Bogdan Musiał

Załącznik Nr 3
do Statutu Miasta Gorlice
WZÓR PIECZĈCI URZĈDOWEJ

Przewodniczący Rady Miasta Gorlice
Bogdan Musiał
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Załącznik Nr 4
do Statutu Miasta Gorlice

Przewodniczący Rady Miasta Gorlice
Bogdan Musiał
Załącznik Nr 5
do Statutu Miasta Gorlice

Przewodniczący Rady Miasta Gorlice
Bogdan Musiał
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Załącznik Nr 6
do Statutu Miasta Gorlice

Przewodniczący Rady Miasta Gorlice
Bogdan Musiał
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Załącznik Nr 7
do Statutu Miasta Gorlice

Przewodniczący Rady Miasta Gorlice
Bogdan Musiał

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 348

– 20605 –

Poz. 2892

Załącznik Nr 8
do Statutu Miasta Gorlice
WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH MIASTA GORLICE
Gorlickie Centrum Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Ośrodek Sportu i Rekreacji
Miejskie Przedszkole Nr 1
Miejskie Przedszkole Nr 3
Miejskie Przedszkole Nr 4
Miejskie Przedszkole Nr 5
Miejski Zakład Usług Komunalnych
Miejski Zarząd Budynków
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Miejski Zespół Szkół Nr 1 w Gorlicach
Miejski Zespół Szkół Nr 3 w Gorlicach
Miejski Zespół Szkół Nr 4 w Gorlicach
Miejski Zespół Szkół Nr 5 w Gorlicach
Miejski Zespół Szkół Nr 6 w Gorlicach.
Przewodniczący Rady Miasta Gorlice
Bogdan Musiał
Załącznik Nr 9
do Statutu Miasta Gorlice
WYKAZ I GRANICE OSIEDLI SAMORZADOWYCH
(JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA GORLICE)

Osiedle Nr 4 „Mariampol”
ulice: Biecka - od skrzyżowania z ul. Michalusa do nr
104 oraz strona lewa do nr 25, Chopina, Michalusa,
Młyńska, Przemysłowa, Solidarności.
Osiedle Nr 5 „Młodych”

Osiedle Nr 1 „Starówka”
ulice: Blich, Cicha, Garbarska, Karwacjanów, Kącik,
Kręta, Krótka, Krzywa, 3-go Maja, Mickiewicza, Św. Mikołaja, Nadbrzeżna, Plac Dworzysko, Plac Kościelny,
Piekarska, Podkościelna, Rynek, Strażacka, Stroma, Ks.
Świeykowskiego, Wąska, Wróblewskiego, Legionów
blok Nr 3.
Osiedle Nr 2 „Magdalena”
ulice: Cmentarna, Kopernika, Krakowska, Lipowa,
Partyzantów, Podzamcze, Słoneczna, Wrońskich, Zamkowa.
Osiedle Nr 3 „Kromera”
ulice: Jagiełły, Kapuścińskiego, Kołłątaja, Kromera,
Łukasiewicza, Narutowicza, Niepodległości, Piłsudskiego, Stawiska, Stróżowska – strona lewa od nr 1 do nr 57
oraz strona prawa od nr 2 do mostka na ulicy Kapuścińskiego.

ulice: Asnyka, Biecka – do skrzyżowania z ul. Michalusa, Konopnickiej, Norwida, Okrzei, Potockiego, Tuwima.
Osiedle Nr 6 „Zawodzie”
ulice: Ariańska, Armii Krajowej, B. Chrobrego, B.
Krzywoustego, Broniewskiego, Brzechwy, Długosza,
Gałczyńskiego, dr Jezierskiego, K. Wielkiego, Kochanowskiego, Kościuszki, Królowej Jadwigi, Krzewickiego,
Łokietka, Makuszyńskiego, Mieszka I, Miodowa, Nowodworze, Orzeszkowej, Parkowa od skrzyżowania z ul.
Sienkiewicza do nowego mostu na rzece Ropie, Piękna,
Plac Targowy, Pocieszka, Pod Lodownią, Prusa, Reja,
Reymonta, dr Rybickiego, Sienkiewicza, Słowacka, Spacerowa, Sportowa, St. Batorego, Szpitalna, Tęczowa,
Węgierska, Wł. Warneńczyka, Żeromskiego.
Osiedle Nr 7 „Sokół”
ulice: Biechońskiego, Dolna, Dukielska, kpt. Klimkowicza, Kwiatowa, Lenartowiczów, Łąkowa, Polna,
Sokolska, Sosnowa, Zbożowa.
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działania Miasta Gorlice, o ile ustawy nie stanowią
inaczej.

Osiedle Nr 8 „Korczak”
ulice: Bardiowska, Garncarska, Hallera, Korczaka,
11 Listopada.
Osiedle Nr 9 „Górne”
ulice: Andersa, Brzozowa, Dębowa, Dmowskiego,
Graniczna, Leśna, Paderewskiego, Robotnicza, Sikorskiego, Ściegiennego, Wincentego Pola, Wspólna, Wyszyńskiego, Zagórzańska.
Osiedle Nr 10 „Skrzyńskich”
ulice: Azaliowa, Biecka - strona prawa od nr 106 do
końca oraz strona lewa od nr 29 do końca, Jagodowa,
Jesionowa, Kolejowa, Kombatantów, Malinowa, Różana, Skrzyńskich, ks. Tokarza, Zakole, Zielona.
Osiedle Nr 11 „Łysogórskie”
ulice: Gajowa, Jasna, Laskowskiego, Letnia, Łysogórska, Mała, Michny, Milenijna, Nawsie, Okulickiego,
Pułaskiego, Sadowa, Stróżowska – strona prawa od
mostka na ulicy Kapuścińskiego do końca oraz strona
lewa od nr 59 do końca, Wesoła, Wiosenna.
Osiedle Nr 12 „Krasińskiego”
ulice: ul. Krasińskiego, Legionów z wyłączeniem
bloku Nr 3, Moniuszki, Ogrodowa, Park Miejski, Parkowa
od nowego mostu na rzece Ropie do końca, Rzeźnicza,
Słowackiego.
Przewodniczący Rady Miasta Gorlice
Bogdan Musiał
Załącznik Nr 10
do Statutu Miasta Gorlice
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2. Rada odbywa sesje zwyczajne, uroczyste oraz sesje
nadzwyczajne zwoływane przez Przewodniczącego
Rady.
§ 4. Sesje zwyczajne zwoływane są przez Przewodniczącego Rady w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak
niż raz na kwartał.
§ 5. Na pisemny wniosek Burmistrza lub co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady przewodniczący
obowiązany jest zwołać sesję na dzień przypadający
w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku. Do zawiadomienia o zwołaniu sesji dołącza się porządek obrad wraz
z projektami uchwał.
§ 6. Przewodniczący Rady może zwołać sesje uroczyste organizowane dla nadania szczególnie uroczystego charakteru obchodom świąt i rocznic, ważnych
z punktu widzenia państwowości polskiej, a także w celu
wręczenia odznaczeń, tytułów honorowych i wyróżnień.
§ 7.
1.

Inauguracyjna
w kadencji.

sesja

Rady

jest

pierwszą

sesją

2. Pierwszą sesję nowo wybranej Rady zwołuje Przewodniczący rady poprzedniej kadencji na dzień przypadający w ciągu 7 dni po ogłoszeniu zbiorczych
wyników wyborów do rad na obszarze całego kraju.
3. Po upływie terminu określonego w ust. 2 sesję zwołuje komisarz wyborczy na dzień przypadający w ciągu
21 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów
dla całego kraju lub w przypadku wyborów przedterminowych w ciągu 21 dni po ogłoszeniu wyników
wyborów do rady gminy.
§ 8.
1. Pierwszą sesję nowo wybranej Rady prowadzi, do
czasu wyboru Przewodniczącego Rady, najstarszy
wiekiem radny obecny na sesji.

Rozdział 1
Przepisy ogólne

2. Na pierwszej sesji, przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radni składają ślubowanie. Najstarszy wiekiem radny odczytuje rotę ślubowania. Po odczytaniu roty wywołani kolejno przez najmłodszego
wiekiem radnego – radni powstają i wypowiadają
słowo „Ślubuję”. Ślubowanie może być złożone
z dodatkiem zdania: „Tak mi dopomóż Bóg”.

§ 1. Regulamin określa tryb działania Rady Miasta
Gorlice, a w szczególności tryb obradowania na sesjach
i podejmowania uchwał.

3. Na pierwszej sesji Rada wybiera Przewodniczącego
i dwóch Wiceprzewodniczących oraz ustala termin
następnej sesji nie później niż w ciągu 14 dni.

REGULAMIN RADY MIASTA GORLICE

§ 2.
1. Rada Miasta Gorlice zwana dalej Radą jako organ
stanowiący i kontrolny, działa na sesjach, za pośrednictwem komisji i radnych oraz Burmistrza.
2. Burmistrz oraz Komisje Rady działają pod kontrolą Rady
oraz składają jej sprawozdania ze swej działalności.
Rozdział 2
Sesje Rady Miasta
§ 3.
1. Rada rozpatruje na sesjach i rozstrzyga w drodze
uchwał wszystkie sprawy pozostające w zakresie

4. Na pierwszej sesji po ogłoszeniu oficjalnych wyników
wyborów na Burmistrza następuje objęcie obowiązków poprzez złożenie ślubowania.
§ 9.
1. Sesje Rady zwołuje Przewodniczący ustalając projekt
porządku obrad, miejsce, dzień i godzinę rozpoczęcia
sesji.
2. Zawiadomienie o sesji zwyczajnej lub uroczystej wraz
z porządkiem obrad, pisemną informacją Burmistrza
z działalności za okres międzysesyjny, projektami
uchwał, uzasadnieniem uchwał i innymi materiałami
radni otrzymują najpóźniej na 7 dni przed terminem
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sesji. Termin ten nie dotyczy sesji zwołanych
w trybie nadzwyczajnym.

e) wprowadza w tematykę obrad oraz określa zasadnicze cele sesji,
f) odpowiada za terminowe przedkładanie interpelacji, wniosków i skarg składanych bezpośrednio
u niego,
g) kieruje do komisji sprawy wynikłe między sesjami,
jeżeli nie były one ujęte w pracach komisji,
h) uczestniczy w pracach Komisji Rady lub deleguje
swoich zastępców,
i) w ustalonych terminach i miejscu pełni dyżur,
j) prowadzi korespondencję w imieniu Rady.
k) reprezentuje Radę na zewnątrz (uczestniczy
w zebraniach, posiedzeniach uroczystościach organizowanych na terenie Miasta, powiatu, województwa).

3. Materiały na sesje poświęcone uchwalaniu planów
społeczno - gospodarczych, budżetowi i innym istotnym dla mieszkańców sprawom oraz rozpatrzeniu
sprawozdań z ich wykonania radni otrzymują najpóźniej na 14 dni przed terminem sesji.
4. W razie niedotrzymania terminów, o których mowa
w ust. 2 i 3 Rada może podjąć uchwałę o przerwaniu
sesji i wyznaczyć nowy termin jej odbycia. Wniosek
o przerwaniu sesji z tego powodu może być zgłoszony tylko przed przyjęciem porządku obrad.
§ 10.
1. Przewodniczący Rady jest każdorazowo zobowiązany
do zawiadomienia o sesji, na takich samych zasadach jak radnych, przewodniczących osiedli samorządowych.
2. W miarę potrzeby Przewodniczący Rady powiadamia
o sesji przedstawicieli innych organów i jednostek.
Powiadomienie jest równocześnie zaproszeniem do
udziału w sesji.
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2. Przewodniczący Rady ma prawo:
a) powoływać zespoły doradcze,
b) wyznaczać przewodniczącego obrad spośród wiceprzewodniczących,
c) żądać od radnych wyjaśnień dotyczących ich nieobecności na posiedzeniach Rady lub Komisji.
3. W trakcie obrad Przewodniczący:

3. Przewodniczący Rady powiadamia o sesji miejscowe
media oraz udostępnia materiały związane z pracą
Rady, jeżeli zostanie zgłoszone w biurze Rady takie
zapotrzebowanie.

a) kontroluje by sesja przebiegała zgodnie z prawem
i porządkiem obrad,
b) kieruje obradami tak, by radni mieli świadomość,
że ich mandat znajduje pełną praktyczną przydatność,
c) zachowuje dyscyplinę obrad,
d) konsekwentnie prowadzi obrady w kierunku pełnej
realizacji celów sesji,
e) przyjmuje
poprawki
do
projektów
uchwał
i decyduje o kolejności ich głosowania podczas sesji,
f) decyduje o przesunięciu poszczególnych punktów
porządku obrad, jeżeli usprawni to lub przyspieszy
przebieg sesji,
g) zabiera głos na sesji w każdej chwili,
h) podpisuje protokoły sesji i podjęte uchwały.

§ 11.
1. Sesje Rady są jawne. Ograniczenia jawności mogą
wynikać wyłącznie z ustaw.
2. Przewodniczący na 3 dni przed sesją podaje do wiadomości mieszkańców informacje o terminie, miejscu i przedmiocie obrad poprzez ogłoszenia umieszczone na tablicach informacyjnych.
3. Podczas obrad na sali może być obecna publiczność
zajmująca wyznaczone w tym celu miejsce.
§ 12.
1. Sesja odbywa się na jednym posiedzeniu, jednak na
wniosek przewodniczącego lub co najmniej 1/4 liczby
obecnych radnych, Rada może postanowić o odbyciu
sesji na więcej niż jednym posiedzeniu lub
o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym
wyznaczonym terminie tej samej sesji. Może to nastąpić w szczególności ze względu na niemożność
rozpatrzenia na jednym posiedzeniu całości porządku
obrad.

§ 14. Wiceprzewodniczący Rady w porozumieniu
z Przewodniczącym dokonują wspólnie szczegółowego
rozdziału kompetencji w okresie miedzy pierwszą
a drugą sesją danej kadencji. Przewodniczący Rady
przedstawia te kompetencje Radzie na drugiej sesji
danej kadencji. Rozdział kompetencji jest zaprotokołowany i podpisany przez Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady.

2. Radni z chwilą przybycia na salę obrad, potwierdzają
swą obecność na sesji podpisem złożonym na liście
obecności.

1. Przewodniczący Rady może wyznaczyć do wykonywania swoich zadań Wiceprzewodniczącego. Jeśli
okres pełnienia zastępstwa miałby być dłuższy niż
miesiąc to powinien uczynić to na piśmie.

§ 13.
1. Przewodniczący Rady organizuje wyłącznie pracę
Rady i prowadzi jej obrady, a w szczególności:
a) zwołuje sesje i przewodniczy posiedzeniom Rady
na sesjach,
b) ustala porządek obrad i przyjmuje do niego poprawki,
c) zawiadamia radnych o sesji, udostępnia im projekt
porządku obrad, projekty uchwał i inne materiały
pomocnicze związane tematyką sesji,
d) przyjmuje poprawki do projektów uchwał przed sesją,

§ 15.

2.

W przypadku nieobecności Przewodniczącego
i w razie braku wskazania, o którym mowa w ust. 1,
obowiązki przewodniczącego pełni najstarszy wiekiem wiceprzewodniczący Rady.

3. W przypadku rezygnacji Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego
Rada
podejmuje
uchwałę
w sprawie przyjęcia tej rezygnacji nie później niż
w ciągu 1 miesiąca od dnia jej złożenia.
4. Niepodjęcie uchwały, o której mowa w ust. 3 jest
równoznaczne z przyjęciem rezygnacji przez Radę
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z upływem ostatniego dnia miesiąca, w którym powinna być podjęta.
§ 16.
1. Przed otwarciem sesji Przewodniczący stwierdza na
podstawie listy obecności prawomocność obrad,
a w przypadku braku quorum wyznacza nowy lub
przewidywany termin sesji.
2. Otwarcie sesji następuje przez wypowiedzenie przez
Przewodniczącego formuły "Otwieram sesję Rady
Miasta Gorlice".
3. Po otwarciu sesji zwyczajnej Przewodniczący przedstawia do uchwalenia projekt porządku obrad.
§ 17.
1. Porządek obrad sesji zwyczajnej winien zawierać:
a) przyjęcie protokołu poprzedniej sesji,
b) interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na
nie,
c) informację Burmistrza Miasta z działalności za
okres między sesjami,
d) odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na
poprzedniej Sesji, na które nie było odpowiedzi,
e) sprawy różne i wolne wnioski.
2. Informacja, o której mowa w ust. 1 pkt c powinna
zawierać:
a) wykaz wydanych zarządzeń,
b) omówienie zasadniczych problemów będących
przedmiotem działań Burmistrza i jego Zastępcy,
c) informację
o prowadzonych
postępowaniach
w sprawie udzielania zamówień publicznych,
d) informację o udziale w oficjalnych spotkaniach oraz
o wyjazdach służbowych istotnych dla Miasta.
§ 18.
1. Z wnioskiem o uzupełnienie porządku obrad może
wystąpić radny lub Burmistrz.
2. Rada może wprowadzić zmiany w porządku obrad
bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady.
3. Na wniosek Burmistrza lub 1/4 ustawowego składu
Rady Przewodniczący Rady jest obowiązany wprowadzić do porządku obrad najbliższej sesji Rady projekt uchwały, jeżeli wnioskodawcą jest Burmistrz,
a projekt wpłynął do Rady co najmniej na 7 dni przed
dniem rozpoczęcia sesji.
§ 19.
1. Radny ma prawo zgłaszania do Burmistrza pisemnych
interpelacji i zapytań dotyczących spraw lub problemów związanych z realizacją zadań miasta i jego organów.
2. Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie
stanu faktycznego, będącego jej przedmiotem oraz
wynikające zeń zapytanie.
3. Interpelacje są zgłaszane w formie pisemnej podczas
sesji, mogą być wcześniej przekazane Przewodniczącemu Rady, który niezwłocznie przekazuje je Burmistrzowi, o czym informuje Radę na najbliższej sesji
Rady.
4. Burmistrz obowiązany jest udzielić radnemu odpowiedzi nie później niż w ciągu 30 dni od otrzymania
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interpelacji. Odpowiedź na interpelacje Burmistrz
przesyła także do wiadomości Przewodniczącego Rady.
§ 20.
1. Radny ma prawo zadawania burmistrzowi zapytań,
zwłaszcza w celu uzyskania informacji i wyjaśnień
o faktach.
2. Odpowiedzi na zgłoszone zapytania udziela burmistrz
lub wyznaczony pracownik Urzędu.
3. Odpowiedź na zapytanie udzielana jest na sesji.
§ 21.
1. Radny ma prawo składania wniosków. Wnioski składa
się w sprawach aktualnych problemów Miasta.
2. Wnioski kieruje się bezpośrednio do adresata składając je w formie pisemnej na ręce Przewodniczącego
Rady lub zgłaszając ustnie na sesji. Wnioski
o charakterze uchwałodawczym kierowane są do rozpatrzenia przez odpowiednią Komisję Rady.
3. Wniosek powinien zawierać wskazanie adresata,
przedmiot wniosku i jego uzasadnienie oraz propozycję rozstrzygnięcia sprawy.
4. Odpowiedzi na wniosek adresowany do Rady udziela
Przewodniczący Rady.
5. Adresat wniosku jest zobowiązany do udzielenia radnemu odpowiedzi o sposobie załatwienia, nie później
niż 14 dni od dnia wniesienia wniosku.
6. W ramach wolnych wniosków każdy radny ma prawo
zwrócić się z żądaniem wyjaśnień i wnioskami we
wszystkich sprawach należących do zakresu działania
Rady Miasta.
§ 22.
1. Przewodniczący Rady prowadzi obrady wg ustalonego porządku, przy czym w uzasadnionych przypadkach może dokonywać za zgodą Rady zmian
w kolejności realizacji poszczególnych jego punktów.
2. Przewodniczący udziela głosu wg kolejności zgłoszeń,
jednak w uzasadnionych przypadkach może udzielić
głosu poza kolejnością.
3. Przewodniczący może przyjąć wystąpienie radnego
nie wygłoszone na sesji do protokołu sesji informując o tym Radę.
4. Podczas całej sesji Przewodniczący udziela poza kolejnością głosu do zgłoszenia wniosków o charakterze formalnym, których przedmiotem mogą być
w szczególności sprawy:
a) stwierdzenia quorum,
b) zakończenia dyskusji,
c) zamknięcia listy mówców lub kandydatów,
d) ograniczenia czasu wystąpień dyskutantów,
e) ograniczenia wystąpień do opinii komisji,
f) tajnego głosowania,
g) przeliczenia głosów,
h) nie odbierania głosu mówcy,
i) tajności obrad,
j) głosowania bez dyskusji,
k) zarządzenia głosowania imiennego,
l) przerwania, odroczenia lub zamknięcia sesji.
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5. Przewodniczący niezwłocznie podaje wniosek formalny pod głosowanie. Rada decyduje o tych sprawach
zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
6. Nie można udzielić głosu w sprawie formalnej
w trakcie głosowania.
7. Przewodniczący Rady powinien zarządzić przerwę
w obradach na wniosek Przewodniczącego klubu
radnych lub grupy radnych w ilości 3 osób.
§ 23.
1. Przewodniczący czuwa nad sprawnym przebiegiem
obrad.
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d) stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji,
e) wydrukowany porządek obrad lub informację –
projekt porządku obrad przyjęty w załączeniu,
f) skrótowy zapis obrad,
g) na prośbę zabierającego głos w protokole może
być szczegółowy zapis jego wystąpienia,
h) podjęte przez Radę uchwały,
i) niezbędne załączniki.
3. Przebieg sesji nagrywany jest w wersji elektronicznej (w formacie mp3) i przechowywany na płytkach
CD w dwóch egzemplarzach przez pięć lat.

2. W przypadku stwierdzenia, że w wystąpieniu swoim
radny wyraźnie odbiega od przedmiotu obrad lub
znacznie przekracza wyznaczony czas, Przewodniczący może przywołać radnego "do rzeczy", a po dwukrotnym przywołaniu odebrać mu głos.

4. Przyjęty protokół oraz podjęte uchwały podpisuje Przewodniczący prowadzący obrady.

3. Jeśli forma lub treść wystąpienia zakłóca porządek
obrad lub uchybia powadze sesji Przewodniczący
przywołuje radnego "do porządku", a gdy nie odniesie to skutku, może odebrać mu głos. Fakt ten odnotowuje się w protokole sesji.

2. Jeżeli mówca zastrzega sobie dosłowność wypowiedzi w protokole, protokolant dokonuje korekty
jego wypowiedzi w chwili zaistnienia zastrzeżenia dosłowności wypowiedzi.

4. Przewodniczący może czynić radnym uwagi dotyczące tematu, formy i czasu trwania wystąpień na sesji.
§ 24.
1. Przewodniczący może udzielać głosu osobom spoza
składu rady po uprzednim zgłoszeniu do prezydium
Rady potrzeby zabrania głosu. O powyższym Przewodniczący przed rozpoczęciem Sesji informuje Radę.
2. W przypadku odmowy udzielenia głosu Przewodniczący poddaje zgłoszenie pod głosowanie.
3. Postanowienia § 22 ust. 2, 3, 4 stosuje się również do
osób spoza składu Rady występujących na sesji.
4. Przewodniczący może nakazać opuszczenie obrad
osobom spoza składu Rady, które swoim zachowaniem naruszają powagę sesji.
§ 25.
1. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący
kończy sesję wypowiadając formułę "Zamykam sesję
Rady Miasta Gorlice". Czas od otwarcia do jej zakończenia uznaje się za czas trwania sesji.
2. Postanowienie ust. 1 dotyczy również sesji, która
objęła więcej niż jedno posiedzenie.
§ 26. Warunki niezbędne dla prawidłowej pracy Rady Miasta na sesji zapewnia Burmistrz.
§ 27.
1. Pracownik ds. obsługi Rady sporządza protokół
z każdej sesji, w terminie do 21 dni po jej zakończeniu.
2. Protokół powinien zawierać:
a) numer, datę i miejsce odbywania sesji, godzinę
rozpoczęcia i zakończenia obrad,
b) nazwisko przewodniczącego obrad,
c) stwierdzenie quorum na podstawie listy obecności;
późniejsze przybycie lub wcześniejsze opuszczenie
obrad przez Radnego powinno być odnotowane
w protokole,

§ 28. 1. Obowiązkiem protokolanta jest zapisanie
wypowiedzi w formie poprawnej i gramatycznej, ale
dokładnie oddającej intencję mówcy.

§ 29. Protokół wykłada się do wglądu radnych, którzy na następnej sesji mogą zgłaszać poprawki wraz
z uzasadnieniem do protokołu. Decyzję o ich uwzględnieniu podejmuje Przewodniczący Rady, po wysłuchaniu protokolanta i przesłuchaniu taśmy magnetofonowej z przebiegu sesji. Radni, których wnioski nie zostały
uwzględnione mogą przedkładać je na sesji.
Rozdział 3
Uchwały Rady Miasta
§ 30.
1. Sprawy rozpatrywane na sesjach Rada Miasta rozstrzyga w formie uchwał.
2. Uchwały mają postać odrębnych dokumentów,
z wyjątkiem uchwał o charakterze proceduralnym,
które mają być odnotowane w protokole sesji.
§ 31.
1. Uchwały Rady opatruje się numerem sesji cyframi
rzymskimi, numerem jej podjęcia cyframi arabskimi
wg kolejności w danej kadencji oraz dwoma ostatnimi cyframi roku podjęcia.
2. Uchwała Rady winna zawierać:
a) datę i tytuł,
b) podstawę prawną,
c) merytoryczną regulację sprawy będącej przedmiotem uchwały,
d) określenie zasad i w miarę możliwości środków na
sfinansowanie jej realizacji,
e) określenie organu odpowiedzialnego za jej realizację,
f) termin wejścia w życie i ewentualnie czas jej obowiązywania,
g) przepisy przejściowe.
3. Uchwały Rady podpisuje Przewodniczący.
4. Oryginał uchwały ewidencjonuje się i przechowuje
wraz z protokołem sesji na stanowisku ds. obsługi
Rady.
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§ 32. Z inicjatywą podjęcia uchwały przez Radę
mogą występować:
a)
b)
c)
d)

Burmistrz,
komisje Rady,
trzech radnych,
kluby radnych.
§ 33.

1. Podmiot uprawniony do inicjatywy uchwałodawczej
przedstawia swoje projekty Burmistrzowi najpóźniej
na 14 dni przed terminem sesji zwyczajnej lub 3 dni
przed terminem sesji nadzwyczajnej.
2. Projekty uchwał wnoszone pod obrady winny być
zaopiniowane przez Burmistrza, Radcę Prawnego,
a jeśli uchwała może mieć skutki finansowe, również
przez Skarbnika Miasta.
3. Burmistrz przedkłada Przewodniczącemu Rady własne projekty uchwał lub projekty innych uprawnionych podmiotów wraz ze swoją opinią najpóźniej na
10 dni przed terminem sesji zwyczajnej. Przewodniczący Rady przekazuje niezwłocznie te projekty
przewodniczącym właściwych Komisji. Projekty winny zawierać pisemne uzasadnienie i akceptację radcy
prawnego pod względem formalno - prawnym.
4. Przewodniczący Komisji, do których skierowano projekty uchwał, zwołują posiedzenie Komisji przed
terminem sesji celem zaopiniowania projektów przez
komisję.
5. Burmistrz nie może uchylić się od przedłożenia projektów uchwał zgłoszonych przez uprawniony podmiot.
6. Podmioty, o których mowa w § 31 lit. b do d wyznaczają przedstawiciela upoważnionego do reprezentowania projektodawcy w pracach nad projektem
uchwały.
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6. Po zakończeniu głosowania przewodniczący Rady
ogłasza wynik głosowania tj. liczbę głosów za, przeciw i wstrzymujących się oraz przyjęcie lub odrzucenie projektu poddanego pod głosowanie.
§ 36. W głosowaniu jawnym radni głosują przez
podniesienie ręki. Za głosy ważne uznaje się te, które
oddano "za", "przeciw", "wstrzymuje się".
§ 37.
1. Głosowanie jawne przeprowadza Przewodniczący
Rady przy pomocy Wiceprzewodniczących.
2. Głosowanie tajne przeprowadza powołana przez Radę
komisja skrutacyjna, która sporządza protokół
z wykonania tej czynności.
§ 38. W przypadku stwierdzenia w trakcie obrad
braku quorum Przewodniczący obrad:
a) odczytuje listę obecności radnych sporządzoną
przed sesją i zarządza przerwę,
b) po przerwie i ponownym odczytaniu listy połączonym z odnotowaniem nazwisk osób nieobecnych,
imiona i nazwiska radnych, którzy bez pisemnego
usprawiedliwienia opuścili posiedzenie odnotowuje
się w protokole sesji, w takim przypadku osoby te
tracą prawo do otrzymania diety za sesję,
c) przy braku quorum, zarządza odroczenie sesji, wyznaczając jej nowy termin.
§ 39. Rada wybiera Przewodniczącego i dwóch Wiceprzewodniczących w głosowaniu tajnym bezwzględną
większością głosów w obecności co najmniej połowy
ustawowego składu Rady.
§ 40. Rada powołuje Skarbnika Miasta (Głównego
Księgowego Budżetu) na wniosek Burmistrza zwykłą
większością głosów w głosowaniu jawnym.
§ 41.

7. Radnym w przygotowaniu projektów uchwał pomoc
merytoryczną, organizacyjną i prawną zapewnia
Urząd.

1. Wyboru na funkcje Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczących Rady dokonuje się spośród dowolnej
liczby kandydatów zgłoszonych przez radnych
uczestniczących w sesji.

Rozdział 4
Tryb głosowania

2. Wyboru dokonuje się na opieczętowanej karcie do
głosowania poprzez postawienie znaku „x” w kratce
obok nazwiska lub nazwisk zgłoszonych kandydatów.

§ 34. Uchwały Rady podejmuje się zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym w obecności co
najmniej połowy ustawowego składu rady, chyba że
ustawa stanowi inaczej.

3. W przypadku gdy I tura głosowania nie zakończy
wyboru, przeprowadza się II turę ograniczając ją do
dwóch kandydatów, którzy w I turze uzyskali największą wśród nie wybranych liczbę głosów.

§ 35.
1. Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem przedstawia
Burmistrz.
2. Poprawki do projektu uchwały zgłaszają radni do
przewodniczącego Rady lub w czasie obrad sesji.
3. Treść poprawki musi być dokładnie sprecyzowana
wraz z ustaleniem miejsca tej poprawki w projekcie
uchwały.
4. Zgłoszone poprawki poddawane są kolejno pod głosowanie i w zależności od wyników głosowania są
one lub nie są wprowadzane do projektu uchwały.
5. Projekt uchwały wraz z wniesionymi do niej poprawkami poddawany jest w całości pod głosowanie.

4. Dokonanie wyboru oznacza, że uchwała w sprawie
wyboru nie jest dodatkowo głosowana.
§ 42.
1. Odwołanie z funkcji, o których mowa w § 39, następuje na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego składu
Rady, bezwzględną większością głosów w obecności
co najmniej połowy ustawowego składu Rady.
2. Odwołanie z funkcji, o której mowa w § 40, następuje
na wniosek Burmistrza zwykłą większością głosów
w obecności co najmniej połowy ustawowego składu
Rady, w głosowaniu jawnym.
3. Podjęcie uchwał stwierdzających odwołanie oznacza,
że uchwały te nie są dodatkowo głosowane.
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Rozdział 5
Komisje Rady Miasta
§ 43.
1. Powoływane przez Radę Komisje pracują na posiedzeniach zwoływanych przez ich Przewodniczących,
zgodnie z przyjętym planem pracy.
2. W posiedzeniach Komisji mogą uczestniczyć radni nie
będący jej członkami. Mogą oni zabierać głos
w dyskusji i składać wnioski bez prawa udziału
w głosowaniu.
3. O planowanym terminie posiedzenia Komisji i jego
tematyce Przewodniczący Komisji informuje pracownika ds. obsługi Komisji, który powiadamia
członków Komisji najpóźniej na 2 dni przed terminem
posiedzenia.
4. Informację o posiedzeniu Komisji pracownik ds. obsługi Komisji wraz z porządkiem obrad wywiesza
w Urzędzie na tablicy ogłoszeń.
5. Przewodniczący Komisji co najmniej raz w roku - do
końca maja, w sposób ustalony z Przewodniczącym
Rady przedstawia na sesji Rady sprawozdanie
z działalności Komisji w roku poprzednim.
6. Na posiedzenie Komisji jej Przewodniczący może,
z powiadomieniem Burmistrza, zaprosić pracowników Urzędu, odpowiednich ze względu na tematykę
posiedzenia.
7. Na posiedzenie Komisji Przewodniczący Komisji może
zaprosić eksperta lub biegłego w sprawie merytorycznie związanej z przedmiotem obrad Komisji.
W przypadku, gdy zaproszenie eksperta lub biegłego
związane jest z wypłaceniem mu wynagrodzenia, konieczna jest zgoda Przewodniczącego Rady.
§ 44.
1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należą następujące sprawy:
a) kontrola działalności Burmistrza oraz miejskich
jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych, opiniowanie wykonania budżetu Miasta
i występowanie do Rady z wnioskami w sprawie
udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi (wniosek podlega zaopiniowaniu przez
Regionalną Izbę Obrachunkową),
b) rozpatrywanie indywidualnych skarg i wniosków
mieszkańców na pracę Burmistrza, Urzędu
i miejskich jednostek organizacyjnych,
c) inne zadania zlecone przez Radę w zakresie kontroli.
d) rozpatrywanie wniosków i skarg mieszkańców na
Burmistrza i kierowników miejskich jednostek organizacyjnych.
2. Do zakresu działania Komisji Budżetu i Finansów
należą sprawy:

3.
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a) opiniowanie zmian w MPO i MPS oraz występowania w tych sprawach z inicjatywą uchwałodawczą,
b) opiniowanie budżetu w zakresie tematycznym
właściwym Komisji,
c) ocena przygotowań i realizacji zadań inwestycyjnych wraz z bieżącą ich kontrolą,
d) opiniowanie przyjętej przez Burmistrza strategii
rozwoju miasta ze szczególnym uwzględnieniem
inwestycji,
e) budowy i utrzymania obiektów miejskich,
f) przeglądów technicznych lokali mieszkalnych
i użytkowych,
g) opiniowania opracowanych rocznych planów remontowych.
4. Do zakresu działania Komisji Oświaty i Kultury, należą
sprawy:
a) edukacji publicznej,
b) działalności bibliotek i domu kultury oraz ochrony
zabytków i opieki nad zabytkami,
c) działalności klubów sportowych i stowarzyszeń,
d) kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki,
w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
e) promocji gminy
5. Do zakresu działania Komisji Spraw Społecznych
należą sprawy:
a) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
b) opiniowania działań podjętych przez Miasto
w tematach przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii, wychowania młodzieży i istniejących zagrożeń,
c) opiniowania wniosków o przydział mieszkań
z zasobów komunalnych,
d) współpracy z organizacjami pozarządowymi,
e) opiniowania corocznych list osób zakwalifikowanych do przydziału mieszkań komunalnych,
f) funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej,
g) pomocy społecznej i świadczeń pomocy społecznej.
6. Do zakresu działania Komisji Rozwoju i Promocji Miasta należą sprawy:
a) inicjatyw gospodarczych w zakresie przemysłu,
handlu i usług,
b) przekształceń własnościowych,
c) promocji gospodarczej gminy,
d) inicjowania działań związanych z określeniem kierunków rozwoju gospodarczego, rozwoju turystyki
i rekreacji,
e) koordynacji prac związanych z opracowaniem wieloletnich programów inwestycyjnych,
f) współdziałania z instytucjami w zakresie organizowania lokalnych i ponad lokalnych wystaw i targów
promujących region,
g) bieżącej aktualizacji strategii rozwoju miasta
i aktualizacji innych strategii.

a) budżetu Miasta (opiniowanie projektu i sprawozdań z jego wykonania oraz uchwał okołobudżetowych mających wpływ na wysokość budżetu),
b) kierunków rozwoju gospodarczego Miasta,
c) promocji Miasta.

1. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący Komisji.
Przewodniczącego Komisji, w razie jego nieobecności
zastępuje Wiceprzewodniczący Komisji.

Do zakresu działania
i Inwestycji należą sprawy:

2. Na posiedzeniach Komisja rozpatruje sprawy skierowane do zaopiniowania przez Przewodniczącego Ra-

Komisji

Infrastruktury

§ 45.
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dy, Burmistrza oraz sprawy wynikające z planu pracy
komisji i sprawy zgłoszone przez członków Komisji.
3. Komisje podejmują rozstrzygnięcia w formie opinii
i wniosków przedkładanych Radzie do uchwalenia lub
zapoznania się. Opinie i wnioski uchwalane są
w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów
w obecności co najmniej połowy składu Komisji.
4. Głosowanie przeprowadza Przewodniczący Komisji.
5. Z każdego posiedzenia Sekretarz Komisji sporządza
w terminie do 7 dni protokół z wyszczególnieniem
przyjętych wniosków. Protokoły numeruje się cyframi
arabskimi odpowiadającymi numerowi posiedzenia
komisji w danej kadencji z oznaczeniem roku kalendarzowego.
6. Protokół posiedzenia powinien zawierać:
a) numer, datę i miejsce posiedzenia, godzinę rozpoczęcia i zakończenia obrad Komisji,
b) imię i nazwisko przewodniczącego posiedzenia,
c) dołączoną listę obecności członków Komisji i osób
spoza Komisji,
d) konspekt przebiegu dyskusji,
e) propozycje rozstrzygnięć rozpatrywanych spraw,
f) podpis przewodniczącego i sekretarza Komisji.
7. Członkowie Komisji stwierdzają swoją obecność na
posiedzeniu podpisując listę obecności. Listę obecności zatwierdza swoim podpisem Przewodniczący Komisji.
8. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności
członka Komisji na połowie liczby posiedzeń Komisji
w okresie 6 miesięcy Rada odwołuje członka Komisji
na wniosek Przewodniczącego Komisji.
§ 46.
1. W odniesieniu do spraw, które stanowić mają przedmiot obrad sesji, Komisje niezwłocznie przekazują
wnioski i opinie Przewodniczącemu Rady przed ustaleniem przez Przewodniczącego porządku obrad.
2. Przewodniczący Komisji lub Wiceprzewodniczący
Komisji przedstawia na sesji Rady stanowisko Komisji.
3. Korespondencję zewnętrzną Komisje prowadzą za
pośrednictwem Przewodniczącego Rady.
§ 47. Komisja w zakresie niezbędnym do rozpatrzenia sprawy objętej jej właściwością uprawniona jest:
a) żądać od Burmistrza, Sekretarza, Skarbnika, kierowników wydziałów oraz kierowników jednostek
organizacyjnych Miasta złożenia wyjaśnień, informacji lub udostępnienia odpowiedniej dokumentacji,
b) dokonywać wizji lokalnych na terenie jednostek organizacyjnych Miasta.
§ 48. Protokoły z posiedzeń Komisji udostępniane
są do publicznego wglądu jeżeli nie narusza to przepisów
ustaw
o ochronie
informacji
niejawnych,
o ochronie danych osobowych i tajemnicy skarbowej.
§ 49.
1. Komisje mogą podejmować wspólne działania (oceny, badania), gdy występuje zbieżność problemów
i analizowanej tematyki.
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2. Dla realizacji zadań o charakterze kompleksowym,
należącym do właściwości kilku Komisji podejmują
one współpracę, odbywając wspólne posiedzenia.
3. Wspólnym posiedzeniom dwu lub więcej Komisji
przewodniczy Przewodniczący Rady lub jeden
z Wiceprzewodniczących Rady.
§ 50. Zmiany postanowień niniejszego regulaminu
dokonywane są w trybie obowiązującym dla jego
uchwalenia.
Rozdział 6
Zasady i tryb rozpatrywania skarg przez Radĉ Miasta
§ 51. Rada rozpatruje skargi dotyczące działalności
Burmistrza i Kierowników jednostek organizacyjnych.
§ 52.
1. Rada rozpatruje skargi i wnioski zgodnie z postanowieniem art. 229 pkt 3 art. 242 kpa w stosunku do
określonych w tych przepisach osób.
2. Skarg i wniosków anonimowych nie rejestruje się
i nie są one rozpatrywane.
§ 53. Skargi podlegające rozpatrzeniu przez Radę są
rejestrowane w „Rejestrze skarg i wniosków” przez
Wydział Organizacyjny, a następnie przekazywane
Przewodniczącemu Rady.
§ 54.
1. Przewodniczący Rady przeprowadza kwalifikację pisma jako skarga lub wniosek, a następnie przekazuje
do rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną, czuwa też
nad terminowością rozpatrzenia skargi.
2. Materiały i opracowania winny być przygotowane na
piśmie przez odpowiednie jednostki Urzędu Miasta
i jednostki podległe w zakresie swoich kompetencji,
do wglądu dla członków Komisji w Biurze Rady Miasta na 7 dni przed posiedzeniem Komisji.
§ 55.
1. Komisja Rewizyjna rozpatrująca skargę jest zobowiązana do rzetelnego dogłębnego wyjaśnienia spraw
poruszanych w skardze, przygotowania projektu odpowiedzi, przedłożenia propozycji ewentualnych
działań naprawczych.
2. Na żądanie Komisji Rewizyjnej rozpatrującej skargę,
Burmistrz jest zobowiązany do przedłożenia materiałów lub wyjaśnień w terminie 14 dni od otrzymania
pisma.
3. Komisja rozpatruje skargę we własnym zakresie
w oparciu o zgromadzoną dokumentację od kierowników jednostek organizacyjnych i Burmistrza.
4. Komisja Rewizyjna rozpatrująca skargę może posiłkować się opiniami i ekspertyzami, których wykonanie następuje za zgodą Przewodniczącego Rady.
§ 56. Komisja przekłada Przewodniczącemu Rady
propozycję rozpatrzenia skargi, Przewodniczący Rady
wprowadza do porządku obrad najbliższej sesji Rady
Miast projekt uchwały rozpatrzenia skargi.
§ 57. Rada rozstrzyga o sposobie załatwienia skargi,
przyjmując jednocześnie treść odpowiedzi jaka zostanie
skierowana do skarżącego, Zawiadomienie o sposobie
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załatwienia skargi przygotowuje i podpisuje Przewodniczący Rady.
§ 58. Za załatwioną pozytywnie uważa się skargę,
która w toku postępowania została potwierdzona
w całości lub części. Za załatwioną odmowne uważa się
skargę, którą w wyniku postępowania uznano za bezzasadną.
§ 59. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym
rozdziale mają zastosowanie przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.
Przewodniczący Rady Miasta Gorlice
Bogdan Musiał
Załącznik Nr 11
do Statutu Miasta Gorlice
REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ
§ 1.
1. Komisja Rewizyjna działa na podstawie ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Statutu
Miasta Gorlice, Regulaminu Rady Miasta Gorlice
i niniejszego regulaminu.
2. Komisja jest stałym organem kontrolnym Rady.
§ 2.
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§ 4.

1. Podstawową formą działalności Komisji Rewizyjnej są
kontrole.
2. Komisja Rewizyjna przeprowadza następujące rodzaje
kontroli:
a) kompleksowe - obejmujące całość działalności kontrolowanego podmiotu lub obszerny zespół działań
tego podmiotu,
b) problemowe - obejmujące wybrane zagadnienia
lub zagadnienia z zakresu działalności kontrolowanego podmiotu, stanowiące niewielki fragment
w jego działalności,
c) sprawdzające - podejmowane w celu ustalenia, czy
wyniki poprzedniej kontroli zostały uwzględnione
w toku postępowania danego podmiotu.
3. Komisja Rewizyjna w szczególności:
a) kontroluje działalność Burmistrza i miejskich jednostek organizacyjnych,
b) analizuje i wykorzystuje przy ocenianiu Burmistrza
opinie innych komisji Rady,
c) pełni funkcję opiniodawczą w zakresie wykonywania budżetu, udzielania lub nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi.
4. Komisja Rewizyjna kontroluje ponadto:
a) rozpatrywanie przez Burmistrza skarg,
b) sposób rozpatrywania i załatwiania wniosków radnych oraz obywateli,
c) protokoły z posiedzeń organów Rady,
d) stan realizacji uchwał Rady i interpelacji radnych.

1. Komisja Rewizyjna składa się z 5 członków, wybranych zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.

5. Komisja podejmuje kontrole zgodnie z rocznym planem pracy zatwierdzonym przez Radę oraz kontrole
doraźne.

2. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą radni, w tym
przedstawiciele wszystkich klubów, z wyjątkiem radnych pełniących funkcje Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady.

6. Kontrole doraźne Komisja Rewizyjna podejmuje na
wniosek Rady.

3. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera Rada
zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
4. Wyboru Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza
Komisji dokonuje Komisja. Zastępca Przewodniczącego Komisji zastępuje Przewodniczącego we
wszystkich sprawach, w przypadku czasowej niemożności pełnienia funkcji lub wyraźnego upoważnienia Przewodniczącego Komisji.
§ 3.
1. Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez jej Przewodniczącego zgodnie
z zatwierdzonym planem pracy oraz w miarę potrzeb.
2. Posiedzenia nie objęte planem pracy Komisji Przewodniczący zwołuje w formie pisemnej.
3. Posiedzenia, o których mowa w ust. 2 mogą być zwoływane z własnej inicjatywy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, a także na pisemny, umotywowany
wniosek Przewodniczącego Rady lub 3 członków
Komisji.
4. Z posiedzenia Komisja Rewizyjna sporządza protokół.

7. Rada zlecając Komisji Rewizyjnej przeprowadzenie
kontroli określa szczegółowo przedmiot kontroli
i zakres jej przeprowadzenia.
§ 5. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zawiadamia Przewodniczącego Rady oraz Burmistrza lub kierownika jednostki kontrolowanej o zamiarze przeprowadzenia kontroli podając przedmiot kontroli i orientacyjny
czas jej trwania.
§ 6. Przedmiotem kontroli jest działalność Burmistrza,
miejskich
jednostek
organizacyjnych
i pomocniczych w zakresie wykonania budżetu, przestrzegania Statutu, uchwał Rady, innych obowiązujących przepisów, jak również sposobów realizacji zadań
własnych Miasta oraz wykorzystania środków finansowych przekazywanych osiedlom samorządowym.
§ 7. Realizując zadania określone w § 6 komisja bada pod względem legalności (badanie zgodności działania kontrolowanych z przepisami prawa, w tym
z uchwałami Rady), gospodarności, celowości, terminowości i rzetelności działalność finansową i organizacyjno - administracyjną kontrolowanych jednostek,
a w szczególności realizację uchwał Rady określających
podstawowe kierunki działalności Miasta.
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§ 8.
1. Komisja rozpatruje również kierowane do niej wnioski
i skargi mieszkańców na działalność Burmistrza
i kierowników miejskich jednostek organizacyjnych
oraz przygotowuje opinie i wnioski w tych sprawach.
2. Komisja współpracuje z właściwymi Komisjami Rady
w rozpatrywaniu i załatwianiu wniosków, a także
przygotowaniu stanowisk Rady w sprawach skarg
i wniosków.
§ 9. Komisja Rewizyjna uprawniona jest do:
a) wstępu do pomieszczeń oraz innych obiektów jednostki kontrolowanej,
b) wglądu do akt i dokumentów znajdujących się
w jednostce kontrolowanej i związanych z jej działalnością,
c) zabezpieczenia dokumentów oraz innych dowodów,
d) występowania z wnioskiem do Rady o powołanie
biegłych do zbadania spraw będących przedmiotem kontroli,
e) żądania od wszystkich właściwych w sprawie podmiotów złożenia wyjaśnień i informacji,
f) sporządzania dla członków Komisji Rewizyjnej odpisów i kopii dokumentów jednostki kontrolowanej.
§ 10.
1. Komisja dokonuje kontroli w pełnym składzie lub
w 3 osobowych zespołach.
2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej na piśmie wyznacza kierownika zespołu kontrolnego, który dokonuje
podziału czynności pomiędzy kontrolujących.
3. Kontrole prowadzone są na podstawie upoważnienia
wydanego przez Przewodniczącego Komisji, określającego kontrolowany podmiot, zakres kontroli oraz
osoby wydelegowane do jej przeprowadzenia.
4. Kontrolujący przed przystąpieniem do czynności kontrolnych obowiązani są okazać kierownikowi kontrolowanego podmiotu upoważnienie.
5. Na żądanie kontrolujących kierownik kontrolowanej
jednostki obowiązany jest udzielać członkom Komisji
ustnych i pisemnych wyjaśnień dotyczących przedmiotu kontroli.
6. Kierownik jednostki kontrolowanej zobowiązany jest
do zapewnienia kontrolującym odpowiednich warunków i środków niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia kontroli.
§ 11.
1. Podczas dokonywania czynności kontrolnych Komisja
Rewizyjna jest zobowiązana do przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych.
2. Działalność Komisji Rewizyjnej nie może naruszać
obowiązującego w jednostce kontrolowanej porządku pracy oraz kompetencji organów sprawujących
kontrolę służbową.
2892
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§ 12. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia w formie
opinii i wniosków uchwalanych w głosowaniu jawnym
zwykłą większością głosów w obecności co najmniej
połowy składu komisji.
§ 13.
1. Z przebiegu kontroli Komisja Rewizyjna sporządza
protokół, który podpisują wszyscy członkowie Komisji biorący udział w kontroli oraz kierownik jednostki
kontrolowanej.
2. Protokół powinien zawierać:
a) nazwę jednostki kontrolowanej oraz dane osobowe
kierownika,
b) imiona i nazwiska osób kontrolujących,
c) określenie zakresu przedmiotu kontroli,
d) czas trwania kontroli,
e) ewentualne zastrzeżenia kierownika jednostki kontrolowanej,
f) wnioski pokontrolne,
g) wykaz załączników.
3. W protokole ujmuje się ponadto fakty służące do
oceny jednostki kontrolowanej jak: uchybienia
i nieprawidłowości, ich przyczyny i skutki oraz osoby
za nie odpowiedzialne.
4. Kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo zgłaszania do protokołu uwag co do treści protokołu oraz
przebiegu kontroli.
5. Protokół sporządza się w czterech jednobrzmiących
egzemplarzach, które otrzymują: kierownik jednostki
kontrolowanej, przewodniczący Rady, Burmistrz
i Komisja Rewizyjna.
§ 14.
1. Komisja kieruje do Burmistrza wystąpienie pokontrolne zawierające uwagi i wnioski w sprawie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości i w razie potrzeby, wyciągnięcia odpowiednich konsekwencji
wobec osób odpowiedzialnych za powstanie tych
nieprawidłowości.
2. Burmistrz jest zobowiązany w wyznaczonym terminie
zawiadomić Komisję o sposobie wykorzystania uwag
i wykonaniu wniosków.
3. Odstąpienie przez Burmistrza od wykonania wniosków Komisji może nastąpić za jej zgodą.
4. W przypadkach spornych, kwestię rozstrzyga Rada.
§ 15. W razie ujawnienia przestępstw lub wykroczeń Komisja zawiadamia o tym Burmistrza i Przewodniczącego Rady.
§ 16. Zmiany postanowień niniejszego regulaminu
dokonywane są w trybie obowiązującym dla jego
uchwalenia.
Przewodniczący Rady Miasta Gorlice
Bogdan Musiał
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UCHWAŁA NR 92/IX/2011
RADY MIASTA GORLICE
z dnia 26 maja 2011 r.
w sprawie zmiany budżetu Miasta Gorlice na 2011 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 211, 212
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z poźn. zm.) – Rada
Miasta Gorlice uchwala, co następuje:
§ 1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu miasta na 2011 rok o kwotę 662.719 zł - jak w załączniku
Nr 1.
§ 2.
1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2011 rok
o kwotę 922.719 zł, w tym:
1) wydatki bieżące zwiększa się o 227.719 zł;
2) wydatki majątkowe zwiększa się o 695.000 zł;
- jak w załączniku Nr 2.
2. Wydatki bieżące budżetu ustalone w ust.1 pkt 1
obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych i wynoszą 227.719 zł - jak w załączniku
Nr 2.1.
3. Wydatki majątkowe budżetu ustalone w ust. 1 pkt 2
obejmują zwiększenie wydatków na inwestycje
i zakupy inwestycyjne o 695.000 zł – jak
w załączniku Nr 2.2.
§ 3.
1.

W wyniku dokonanych zmian w dochodach
i wydatkach planowany deficyt budżetu miasta
ulega zwiększeniu o 260.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

ustawy o finansach publicznych
zgodnie z załącznikiem Nr 3.

o 260.000

zł,

§ 4. Budżet miasta na 2011 rok, po zmianach będzie równy:
1) Dochody budżetu miasta wynoszą ogółem
82.913.794 zł, z tego:
a) dochody bieżące: 62.849.461 zł;
b) dochody majątkowe: 20.064.333 zł.
2) Wydatki budżetu miasta wynoszą ogółem
109.907.906 zł, z tego:
a) wydatki bieżące: 63.407.615 zł;
b) wydatki majątkowe: 46.500.291 zł.
3) Deficyt wynosi 26.994.112 zł, który zostanie pokryty
przychodami pochodzącymi z:
a) zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie
21.637.265 zł;
b) wolnych środków, o których mowa w art. 217
ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych
w kwocie 5.356.847 zł.
4) Przychody budżetu w kwocie 32.034.343 zł stanowią:
a) pożyczki i kredyty w wysokości 26.137.265 zł;
b) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2
pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 5.897.078 zł.
5) Rozchody budżetu w kwocie 5.040.231 zł obejmują
spłaty rat kredytów i pożyczek.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gorlice.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

2. Zwiększa się przychody budżetu z tytułu wolnych
środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6

Przewodniczący Rady Miasta Gorlice
Bogdan Musiał

Załącznik nr 1
do uchwały Nr 92/IX/2011
Rady Miasta Gorlice
z dnia 26 maja 2011 r.

Dochody budżetu miasta Gorlice
Dz.
rozdz.
600
60014

Treść
Transport i łącznoņć
Drogi publiczne powiatowe
Dochody bieżące
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorzadu terytorialnego (§ 2320)

Plan dochodów na
2011 r. w zł
zwiększenie
2 719
2 719
2 719
2 719

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 348
756
75615

851
85195
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Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadajacych osobowoņci prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Wpływy z podatku rolnego, podatku lesnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
Dochody bieżące
- podatek od nieruchomości (§ 0310)
Ochrona zdrowia
Pozostała działalność
Dochody bieżące
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
(§ 2710 )
Zwiĉkszenie dochodów w tym:
Dochody bieżące

650 000
650 000
650 000
650 000
10 000
10 000
10 000
10 000
662 719
662 719

Przewodniczący Rady Miasta Gorlice
Bogdan Musiał
Załącznik nr 2
do uchwały Nr 92/IX/2011
Rady Miasta Gorlice
z dnia 26 maja 2011 r.
Wydatki budżetu miasta Gorlice
Dz.

Rozdz.

600
60014
60016

60078
700
70095
801
80101
80104
851
85195
900
90001
90015

Treść
Transport i łącznoņć
Drogi publiczne powiatowe
Wydatki bieżące
Drogi publiczne gminne
Wydatki bieżące
Wydatki majątkowe
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Wydatki majątkowe
Gospodarka mieszkaniowa
Pozostała działalność
Wydatki majątkowe
Oņwiata i wychowanie
Szkoły podstawowe
Wydatki majątkowe
Przedszkola
Wydatki majątkowe
Ochrona zdrowia
Pozostała działalność
Wydatki bieżące
Gospodarka komunalna i ochrona ņrodowiska
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Wydatki majątkowe
Oświetlenie ulic, placów i dróg
Wydatki majątkowe
Razem
Razem zwiĉkszenie wydatków w tym:
Wydatki bieżące
Wydatki majątkowe

Plan wydatków na 2011 r. w zł
zmniejszenia
zwiększenia
150 000
782 719
2 719
2 719
50 000
780 000
200 000
50 000
580 000
100 000
100 000
15 000
15 000
15 000
530 000
300 000
300 000
230 000
230 000
25 000
25 000
25 000
280 000
80 000
80 000
200 000
200 000
430 000
1 352 719
922 719
227 719
695 000
Przewodniczący Rady Miasta Gorlice
Bogdan Musiał
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Załącznik nr 2.1
do uchwały Nr 92/IX/2011
Rady Miasta Gorlice
z dnia 26 maja 2011 r.

Wydatki bieżące budżetu miasta Gorlice

Dz.

Rozdz.

600
60014

60016

851
85195

Treść
Trqansport i łacznoņć
Drogi publiczne powiatowe
Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
w tym: wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie
porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego
Drogi publiczne gminne
Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Ochrona zdrowia
Pozostała działalność
Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Zwiĉkszenie wydatków w tym:
Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan wydatków na
2011 r. w zł
zwiększenia
202 719
2 719
2 719
2 719
2 719
200 000
200 000
200 000
25 000
25 000
25 000
25 000
227 719
227 719
227 719

Przewodniczący Rady Miasta Gorlice
Bogdan Musiał
Załącznik nr 2.2
do uchwały Nr 92/IX/2011
Rady Miasta Gorlice
z dnia 26 maja 2011 r.
Wydatki majątkowe budżetu miasta Gorlice
Dz.

Rozdz.

Nazwa zadania

Inwestycje i zakupy inwestycyjne
600 60016 Budowa ulicy Kościuszki bocznej
600 60016 Łącznik ulicy Krasińskiego z ulicą Rzeźniczą - I etap
600 60016 Przebudowa ulicy Brzechwy
600 60078 Odbudowa kładki dla pieszych na potoku Stróżowianka
700 70095 Place zabaw
801 80101 Droga dojazdowa i parking przy MZS Nr 1
801 80104 Termomodernizacja przedszkola "Chatka Misia Uszatka"
900 90001 Budowa kanalizacji deszczowej dla ulicy Kościuszki - bocznej
900 90015 Oświetlenia ulic, placów i dróg
w tym:
Oświetlenie ulicy Bieckiej
Oświetlenie ulicy Granicznej
Oświetlenie ulicy Słowackiej
Razem
Zwiĉkszenie wydatków majątkowych

Plan na 2011 r. w zł
zmniejszenia zwiększenia
80 000
500 000
50 000
100 000
15 000
300 000
230 000
80 000
200 000
55 000
94 000
51 000
430 000

1 125 000
695 000

Przewodniczący Rady Miasta Gorlice
Bogdan Musiał

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 348

– 20618 –

Poz. 2893,2894
Załącznik nr 3
do uchwały Nr 92/IX/2011
Rady Miasta Gorlice
z dnia 26 maja 2011 r.

Przychody i rozchody budżetu
§

Treść

950

Przychody w tym:
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy
Razem:

Plan przychodów na 2011 r. w zł
zwiększenie
260 000
260 000
260 000
Przewodniczący Rady Miasta Gorlice
Bogdan Musiał

2893

2894
2894

UCHWAŁA NR VI/42/2011
RADY GMINY KAMIONKA WIELKA
z dnia 30 maja 2011 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamionka Wielka we
wsi Mystków.
Na podstawie art.3 ust.1, art.15 i art.20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r.
Nr 80 poz.717 z późn. zmianami) zwanej dalej „ustawą”, art.18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 z późn. zmianami),
Rada Gminy Kamionka Wielka stwierdza zgodność ustaleń zmiany planu ze Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kamionka Wielka, wprowadzonego Uchwałą
Nr XIV/94/99 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia
29 grudnia 1999 roku i uchwala co następuje:
Rozdział 1
PRZEPISY OGÓLNE
§ 1.
1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kamionka Wielka, zatwierdzonego uchwałą Nr IX/87/2003 Rady
Gminy Kamionka Wielka z dnia 13 października
2003 roku (Dz. Urzędowy Wojew. Małopolskiego
Nr 414 poz. 4.400 z późn. zm.) w zakresie przeznaczenia działki nr 642 i części działki nr 640 położonych w Mystkowie na tereny usług sportu
i rekreacji – zwaną w tekście niniejszej uchwały
planem.
2. Plan obejmuje tereny określone na załączniku graficznym do uchwały Rady Gminy Kamionka Wielka
Nr XLI/314/2010 z dnia 15 października 2010r.
§ 2.
1. Treść niniejszej uchwały stanowi część tekstową
planu.
2. Załącznikami do uchwały są:

a) Rysunek planu sporządzony na kopii mapy zasadniczej w skali 1:1000, jako załącznik Nr 1 do
niniejszej Uchwały,
b) Rozstrzygnięcia Rady Gminy Kamionka Wielka –
podjęte w trybie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 z późn.zm.)
– o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz o sposobie realizacji zapisanych w planie
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
które należą do zadań własnych gminy oraz
o zasadach ich finansowania – jako załącznik
Nr 2.
3. Ustalenia planu dotyczą przeznaczenia terenu i linii
rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu,
warunków
i zasad
kształtowania
zabudowy
i zagospodarowania terenów, w tym szczególnych
warunków wynikających z potrzeby ochrony środowiska, zasad obsługi w zakresie infrastruktury
technicznej i komunikacji, linii zabudowy.
4. Ustalenia planu nie naruszają i nie wykluczają stosowania innych przepisów odrębnych.
5. W obszarze objętym planem obowiązujące Studium, o którym mowa w § 3 nie wskazuje obszarów przestrzeni publicznych wymagających określenia szczególnych warunków kształtowania.
§ 3. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1. uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą
uchwałę Rady Gminy Kamionka Wielka, obejmującą ustalenia wymienione w tekście niniejszej
uchwały oraz ustalenia określone na załączniku
graficznym nr 1 do tej uchwały,
2. „Studium” – należy przez to rozumieć wprowadzone uchwałą Nr XIV/94/99 Rady Gminy Kamionka
Wielka z dnia 29 grudnia 1999 roku Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamionka Wielka,
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3. przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć
obowiązujące przepisy określone w ustawach oraz
aktach wykonawczych do tych ustaw, poza ustawą
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
oraz aktami do niej wykonawczymi,
4. linii rozgraniczającej – należy przez to rozumieć
linię ciągłą na rysunku planu, rozdzielającą obszar
na tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach i warunkach zagospodarowania,
5. linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię,
w której może być umieszczona ściana budynku
lub innych obiektów kubaturowych, bez jej przekraczania w kierunku drogi; zakaz ten nie dotyczy
elementów architektonicznych takich jak: schody
zewnętrzne, pochylnie, balkon, wykusz, gzyms,
okap dachu, zadaszenie wejścia, rynna, rura spustowa, podokienniki oraz innych detali wystroju
architektonicznego,
6. średnim poziomie terenu – rozumie się przez to
średnią arytmetyczną poziomów terenu od strony
przystokowej i odstokowej liczoną w obrysie rzutu
budynku,
7. wysokości zabudowy (obiektu) – rozumie się przez
to wymiar pionowy mierzony od średniego poziomu terenu do najwyższego punktu konstrukcji
dachu wraz z jego pokryciem,
8. dachu namiotowym (kopertowym) – rozumie się
przez to dach wielospadowy o trójkątnych połaciach, zbiegających się w jednym wierzchołku.
Rozdział 2
USTALENIA OGÓLNE
§ 4. W zakresie ochrony środowiska i krajobrazu
ustala się co następuje :
1. Obowiązuje utrzymanie wysokich standardów środowiska przyrodniczego, w szczególności czystości
wód, powietrza atmosferycznego, gleb.
2. Obowiązuje zakaz przekraczania dopuszczalnych
stężeń zanieczyszczeń atmosferycznych, określonych w przepisach odrębnych dot. wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu.
3. W zakresie ochrony przed hałasem obowiązuje,
zgodnie z przepisami odrębnymi, przestrzeganie
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku
dla terenów usług sportu i rekreacji, oznaczonych
symbolem US – jak dla terenów przeznaczonych na
cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
4. Obowiązuje uwzględnienie ustaleń i zakazów wynikających z położenia terenów objętych planem
w Południowomałopolskim Obszarze Chronionego
Krajobrazu,
utworzonym
Rozporządzeniem
Nr 92/06
Wojewody
Małopolskiego
z dnia
24 listopada 2006 roku (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2006 r. Nr 806 poz. 4862) ze zmianą wprowadzoną § 8 Rozporządzenia Nr 9/07 Wojewody Małopolskiego z dnia 6 lipca 2007 r.(Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2007 r. Nr 499, poz. 3294) - dla których obowiązują ustalenia oraz zakazy zawarte
w Rozporządzeniach wymienionych wyżej.
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§ 5. W zakresie infrastruktury technicznej
i uzbrojenia terenu ustala się co następuje:
1. Zakaz zrzutu nieoczyszczonych ścieków do wód
i gleby, zakaz gromadzenia odpadów w miejscach
do tego nie wyznaczonych,
2. Obowiązek zachowania stref ochronnych od linii
elektroenergetycznych
i od
gazociągów
w wielkościach zgodnych z przepisami odrębnymi
oraz zgodnie z warunkami określonymi przez zarządzającego sieciami.
3. Zaopatrzenie w wodę z istniejących wodociągów.
Dopuszcza się realizację indywidualnego systemu
zaopatrzenia w wodę w oparciu o obowiązujące
przepisy odrębne pod warunkiem nie naruszenia
praw osób trzecich i pozostałych ustaleń obowiązującego planu.
4. Odprowadzenie ścieków (dotyczy ścieków w zrozumieniu przepisów art.3 pkt 38 lit.”a” ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 roku „Prawo ochrony środowiska – Dz. U. Nr Nr 62 poz.627 z późn. zmianami)
docelowo
do
gminnego
systemu
z odprowadzeniem ścieków na oczyszczalnię
w Nowym Sączu. Do czasu realizacji tego systemu
dopuszcza się budowę szczelnych, bezodpływowych
zbiorników
okresowo
opróżnianych
z wywozem ścieków na oczyszczalnię w Nowym
Sączu lub inną zgodnie z zawartymi porozumieniami.
5. Usuwanie odpadów stałych komunalnych poprzez
segregację i gromadzenie ich w przystosowanych
pojemnikach, okresowo opróżnianych i w sposób
zorganizowany wywożonych poza obszar gminy
zgodnie z prowadzoną polityką władz gminy
i zawartymi porozumieniami.
6. Doprowadzenie gazu z sieci gazowych na warunkach określonych w przepisach odrębnych.
7. Stosowane media i paliwa dla celów grzewczych
nie mogą powodować przekroczenia dopuszczalnych norm zanieczyszczeń powietrza z uwzględnieniem zanieczyszczeń tła.
8. Doprowadzenie energii elektrycznej na warunkach
określonych w przepisach odrębnych.
9. Ustala się realizację uzbrojenia terenu (w tym również w zakresie telekomunikacji) przy zachowaniu
wymogów określonych w przepisach odrębnych.
10. Obowiązuje uwzględnienie wymagań dotyczących
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz
dróg pożarowych określonych w przepisach odrębnych. Uzgodnienie projektu budowlanego pod
względem ochrony przeciwpożarowej zgodnie
z przepisami odrębnymi.
11. Dopuszcza się realizację dróg wewnętrznych nie
wyróżnionych na rysunku planu.
Rozdział 3
PRZEZNACZENIE TERENÓW
§ 6.
1. Teren oznaczony symbolem US obejmujący działkę
nr 642 i część działki nr 640 o łącznej powierzchni
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~0,41 ha położone w Mystkowie, przeznacza się na
tereny usług sportu i rekreacji.
1) Ustala się realizację boisk sportowych do gier
wraz z niezbędnymi obiektami i urządzeniami
towarzyszącymi (trybuny, budynki zaplecza socjalno-administracyjnego itp.).
2) Dopuszcza się:
a) urządzenie terenu dla jazdy konnej,
b) realizację ścieżek zdrowia,
c) realizację obiektów małej architektury,
§ 7.
1. W zakresie kształtowania architektury, ładu przestrzennego i podziałów nieruchomości ustala się
co następuje:
1) Dla
budynków
zaplecza
socjalno-administracyjnego ustala się obowiązek kształtowania
architektury harmonizującej z krajobrazem. Dachy o kącie nachylenia głównych połaci od 25
do 45 stopni. Wysokość obiektów nie może
przekroczyć 12,0 m licząc od średniego poziomu
terenu. Obowiązuje zakaz realizacji dachów namiotowych.
2) W granicach działek należy zabezpieczyć odpowiednią liczbę miejsc parkingowych, w ilości
wynikających z potrzeb realizowanej inwestycji
jednak nie mniej niż 8 miejsc. Dopuszcza się zapewnienie tych miejsc na działce nr 641 przylegającej do terenów objętych zmianą planu
i również przeznaczonej na tereny usług sportu
i rekreacji.
3) Realizacja obiektów na działce nr 642 wymaga
zachowania linii zabudowy w odległości nie
mniejszej niż 5 m. od granicy działki drogi dojazdowej przylegającej od strony wschodniej terenu.
4) Przy lokalizacji obiektów kubaturowych na działce nr 640 obowiązuje zachowanie: odległości
nie mniejszej niż 10 m. od górnej krawędzi skarpy brzegowej cieku wodnego.
5) W zagospodarowaniu terenu obowiązuje zachowanie co najmniej 20% powierzchni biologicznie czynnej.
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6) W przypadku podziału terenów na nowe działki,
wielkość wydzielanej działki będzie uzależniona
od potrzeb wynikających z funkcji i zagospodarowania terenów.
7) W wykończeniu elewacji budynków wyklucza
się stosowanie okładzin panelami z tworzyw
sztucznych (typu siding); należy stosować materiały tradycyjne (drewno, kamień itp. lub ich
imitacje). Pokrycia dachowe w kolorach ciemnych w odcieniach brązu, czerwieni, szarości,
zieleni.
8) Wyklucza się stosowanie w ogrodzeniach prefabrykowanych,
betonowych
elementów
ozdobnych, tralek, kolumn.
9) W związku z koniecznością wykonania znacznych prac ziemnych przy plantowaniu terenu
pod boiska sportowe, w celu zapewnienia stateczności zbocza, prace projektowe winny być
poprzedzone sporządzeniem ekspertyzy geologiczno-inżynierskiej.
10) Dojazd do terenu istniejącą drogą dojazdową,
zlokalizowaną poza terenem objętym planem,
przylegającą do terenu od strony wschodniej.
Rozdział 4
PRZEPISY KOŃCOWE

§ 8. Ustala się wysokość opłaty wyrażonej
w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu, o której mowa
w art.36 ust. 4 „ustawy” - 5 %.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Kamionka Wielka.
§ 10.
1. Uchwała podlega ogłoszeniu i wchodzi w życie po
upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
2. Uchwała podlega również publikacji na stronie
internetowej Gminy Kamionka Wielka.
Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Zenon Kruczek
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Załącznik nr 1
do uchwały Nr VI/42/2011
Rady Gminy Kamionka Wielka
z dnia 30 maja 2011 r.

*

* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:1000.
Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 348

Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Zenon Kruczek
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blicznego wglądu i 14 dni po wyłożeniu, stwierdza
brak potrzeby rozstrzygnięcia, o którym mowa
w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. Nr 80 poz.717 z póź. zm.).

Załącznik nr 2
do uchwały Nr VI/42/2011
Rady Gminy Kamionka Wielka
z dnia 30 maja 2011 r.
Rozstrzygniĉcie Rady Gminy Kamionka Wielka
w sprawie uwag do projektu planu oraz realizacji
zapisanych w planie inwestycji w zakresie
infrastruktury technicznej, które należą do zadań
własnych gminy oraz zasadach ich finansowania
1. Rada Gminy Kamionka Wielka po zapoznaniu się
z oświadczeniem Wójta Gminy Kamionka Wielka
z dnia 12 maja 2011r. stwierdzającym brak uwag do
projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kamionka Wielka dot.
przeznaczenia działki nr 642 i części działki nr 640 położonych w Mystkowie na tereny usług sportu
i rekreacji - w okresie wyłożenia tego planu do pu-

2. Ustalenia zmiany miejscowego planu dotyczącej terenu określonego w punkcie 1 dopuszczają realizację
sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, związanej
z funkcjonowaniem terenów usług sportu i rekreacji,
w tym: w zakresie zaopatrzenia w wodę, odprowadzenia ścieków, gospodarki odpadami, cieplnej
i energetycznej. Realizacja tych inwestycji będzie finansowana z budżetu gminnego przy uwzględnieniu
możliwości pozyskania środków z funduszy pomocowych, w tym Unii Europejskiej.
Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Zenon Kruczek
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UCHWAŁA NR VIII/72/2011
RADY MIEJSKIEJ W KĈTACH
z dnia 3 czerwca 2011 r.
w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Kĉty na rok 2011
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 ze zmianami), art. 211
ust. 5, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz.1240 ze
zmianami) Rada Miejska w Kĉtach uchwala, co nastĉpuje:

§ 2. W uchwale budżetowej Gminy Kęty na rok
2011 i przewidzianych w niej załącznikach, wprowadza się zmiany wynikające z załącznika do niniejszej
uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 1. W uchwale budżetowej Gminy Kęty na rok
2011 wprowadza się następujące zmiany:.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1) w planie wydatków budżetu gminy:
a) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 46.000zł
zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały
b) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 46.000 zł
zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Kętach
Eugeniusz Zawadzki
Załącznik
do uchwały Nr VIII/72/2011
Rady Miejskiej w Kętach
z dnia 3 czerwca 2011 r.

WYDATKI BUDŻETU
W tabeli Nr 2 do Uchwały Nr IV/15/2011 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 28.01.2011 r. "Uchwała budżetowa
Gminy Kęty na rok 2011" wprowadza się zmiany:
Dz

Rozdz.

750
75075

921
92109

TREŅĆ

Zmiany
Zwiĉkszenia

Zmniejszenia

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

46.000

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

46.000

wydatki bieżące:

46.000

-wydatki jednostek budżetowych w tym:

46.000

~wydatki związane z realizacją zadań statutowych

46.000

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

46.000

Domy i oņrodki kultury ņwietlice i kluby

46.000
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wydatki bieżące:

46.000

- dotacja dla Domu Kultury w Kętach

46.000

RAZEM
w tym:

wydatki bieżące
wydatki majątkowe

46.000

46.000

46.000

46.000

-

-

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kętach
Eugeniusz Zawadzki
2895

2896
2896

UCHWAŁA NR X.58.2011
RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU
z dnia 10 maja 2011 r.
w sprawie zmiany Statutu Uzdrowiska Krynia-Zdrój
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca
2005r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach
i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach
uzdrowiskowych (Dz. U. z 2005 roku, Nr 167 poz. 1399
z późno zmianami) Rada Miejska w Krynicy-Zdroju, na
wniosek Burmistrza Krynicy-Zdroju uchwala, co następuje:
§ 1. Zmienia się STATUT UZDROWISKA KRYNICAZDRÓJ stanowiący załącznik do Uchwały Nr LII/364/10
Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju dnia 21 czerwca 2010
roku, opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego Nr 431, poz. 3119 z dnia
24 sierpnia 2010r. i zmieniony Uchwałą Nr LV/390/10
z dnia 30 września 2010r. (Dz. Urzędowy Województwa
Małopolskiego Nr 621, poz. 5003 z dnia 29 listopada

2010r.), w jego § 2 ust. 1 pkt 1) tiret 2, słowa: „”…od
pkt 514 biegnie na płd do działki 1764 ... „ zastępuje się
słowami: „ ... od punktu granicznego nr 514 biegnie na
płd do punktu granicznego nr 2291 położonego na granicy działki nr 1764 ... „.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Krynicy-Zdroju.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju
Małgorzata Półchłopek
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UCHWAŁA NR XI.67.2011
RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU
z dnia 8 czerwca 2011 r.
w sprawie okreņlenia zasad przyznawania osobom fizycznym dotacji ze ņrodków budżetu gminy na zakup
i montaż instalacji kolektorów słonecznych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm), art. 400a ust.1
pkt 21 i 22 oraz art. 403 ust.4 pkt.1 lit.a i ust. 5 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
( j.t Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) Rada
Miejska w Krynicy-Zdroju uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się zasady przyznawania osobom fizycznym dotacji ze środków budżetu gminy na zakup
i montaż instalacji kolektorów słonecznych zgodnie

z regulaminem stanowiącym załącznik do niniejszej
uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krynicy-Zdroju.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14-tu
dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju
Małgorzata Półchłopek
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Załącznik nr 1
do uchwały Nr XI.67.2011
Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju
z dnia 8 czerwca 2011 r.
Regulamin przyznawania osobom fizycznym dotacji
ze ņrodków budżetu gminy na zakup i montaż
instalacji kolektorów słonecznych jako ograniczenie
niskiej emisji na terenie Gminy Krynica - Zdrój.
§ 1. Regulamin określa zasady udzielania dopłat
do zakupu i montażu kolektorów słonecznych
w budynkach mieszkalnych osób fizycznych.
§ 2.
1. Regulamin określa zasady udzielania dopłat do
zakupu
i montażu
kolektorów
słonecznych
w budynkach mieszkalnych osób fizycznych.
2. Dofinansowanie przekazywane będzie w formie
zwrotu uprawnionej osobie części poniesionych
i udokumentowanych kosztów zadania po jego
zakończeniu.
3. Wsparcie obejmuje przedsięwzięcia wymienione
w § 1, które mają miejsce od 1 stycznia 2011 roku
do 31 grudnia 2014 roku.
4. Kwota dofinansowania wyliczana jest na podstawie
przedstawionej przez osobę uprawnioną faktury
(rachunku) za zakup i wykonanie prac związanych
z montażem kolektorów słonecznych i stanowi
50% ostatecznej wartości poniesionych kosztów,
jednak nie więcej niż 3000 zł (słownie: trzy tysiące
złotych)
§ 3.
1. Dofinansowanie, o którym mowa w niniejszym
regulaminie, przyznaje się raz dla danego budynku mieszkalnego.
2. Uzyskanie przez wnioskodawcę dofinansowania
przedmiotowej inwestycji z innych źródeł nie stanowi przeszkody w uzyskaniu dofinansowania ze
środków Budżetu Gminy pod warunkiem, że
przedmiotowe dofinansowanie nie stanowiło
więcej niż 50 % kosztów inwestycji.
§ 4. Urządzenie, o którym mowa w niniejszymi
regulaminie powinno być wpięte w instalację
i funkcjonujące w tym celu zostanie sporządzony
protokół przez wytypowanego pracownika Urzędu.
§ 5.
1. W celu ubiegania się o dofinansowanie na w/w
zadanie należny złożyć w Urzędzie Miejskim
w Krynicy-Zdroju wniosek, którego wzór określa
załącznik do Regulaminu wraz z następującymi
dokumentami:
-

kopia rachunku (faktury) zainstalowanego
urządzenia grzewczego, tj. kolektorów słonecznych - oryginał do wglądu;
kopia aktu własności budynku mieszkalnego
lub inny dokument potwierdzający prawo
własności budynku mieszkalnego - oryginał
do wglądu;
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-

oświadczenie wnioskodawcy dotyczące spełnienia wymogu określonych w § 3 i 4 regulaminu.

2. Niekompletne wnioski nie będą rozpatrywane do
czasu ich uzupełnienia.
3. Wypłata dofinansowania nastąpi w terminie do 60
dni od daty złożenia kompletnego wniosku pod
warunkiem posiadania przez Gminę środków
o których mowa w § 6.
4. Podstawą przekazania dofinansowania ze środków
budżetu jest zawarta umowa.
5. Umowa określa w szczególności:
-

nazwę zadania,
wysokość dofinansowania, termin i typ płatności.
ogólny koszt zadania,
zasady kontroli przyznanego dofinansowania,
uwzględniające w szczególności warunki rozwiązania umowy, oraz zasady zwrotu dofinansowania w razie stwierdzenia naruszenia postanowień niniejszego regulaminu.
§ 6.

1. W każdym roku kalendarzowym na dofinansowanie
w/w zadania przeznacza się kwotę, której wysokość ustalana jest w uchwale budżetowej Rady
Miejskiej w Krynicy-Zdroju.
2. Wnioski o przyznanie dofinansowania ze środków budżetu gminy można składać przez cały
rok.
3. Dofinansowanie przyznawane będzie według kolejności zgłoszeń w miarę posiadanych środków
finansowych.
4. Wnioski na realizację, których zabraknie zaplanowanych środków finansowych w dany rok, przechodzą automatycznie na rok następny jako
pierwsze.
5. Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie zadania ze środków budżetu gminy jest niezaleganie
z opłatami publicznoprawnymi oraz innymi należnościami wobec Gminy Krynicy- Zdroju.
§ 7.
1. Burmistrz Gminy powołuje pracownika tut. urzędu
do analizowania i weryfikacji złożonych wniosków. Wytypowany pracownik może dokonać
oględzin inwestycji na miejscu, o czym wnioskodawca zostanie poinformowany pisemnie lub telefonicznie.
2. Otrzymujący dofinansowanie wyrażają zgodę na
sporządzenie dokumentacji fotograficznej wykonanej przez niego instalacji, oraz upoważnia Urząd
Miejski w Krynicy-Zdroju do nieodpłatnego wykorzystania jej w celach promocyjnych tj.: w publikacjach
3. Osoba, która uzyskała częściowy zwrot kosztów nie
może zmieniać miejsca instalacji na inny budynek,
sprzedawać, darować innej osobie itp. dofinansowanego urządzenia.
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4. Pracownik, o którym mowa w § 7 możne dokonać
kontroli sposobu eksploatacji w okresie 5 lat od jej
zamontowania.

stwierdzania przez Komisję nieprawidłowości przy
realizacji zadania przez osobę fizyczną.

5. Dofinansowanie podlega zwrotowi w terminie
30 dni wraz z ustawowymi odsetkami w przypadku

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju
Małgorzata Półchłopek
Załącznik nr 2
do uchwały Nr XI.67.2011
Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju
z dnia 8 czerwca 2011 r.

Wniosek
o udzielenie dofinansowania z budżetu gminy na zakupu i montażu
instalacji kolektorów słonecznych w budynkach mieszkalnych
położonych na terenie Gminy Krynica – Zdrój.

1. Dane wnioskodawcy
Imiĉ i nazwisko: ..............................................................................................................................
Adres zamieszkania; ......................................................................................................................
NIP/Pesel; ......................................................................................................................................
Telefon kontaktowy:........................................................................................................................
2. Dane dotyczące zakupu i montażu kolektorów słonecznych w budynkach mieszkalnych położonych na terenie
Gminy Krynicy -Zdroju
-Lokalizacja i przeznaczenie budynku, na którym zainstalowano kolektor słoneczny:
.... ......................................................................................................................................................
- Całkowity koszt inwestycji: ..........................................................................................................
- Słownie: ........................................................................................................................................
- Wnioskowana kwota dofinansowania: .........................................................................................
- Słownie: ........................................................................................................................................
Przyznane dofinansowanie:*
- odbiorĉ osobiņcie w Kasie Urzĉdu Gminy.
- proszĉ przesłać na rachunek bankowy:
Nazwa banku: ................................................................................................................................
Numer konta: .................................................................................................................................

Oņwiadczam, ze akceptujĉ Regulamin dofinansowania ze ņrodków budżetu gminy zakupu i montażu kolektorów
stołecznych w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Krynicy – Zdroju.

Potwierdzam prawidłowoņć danych i informacji zawartych we wniosku
........................................................................................
data podpis wnioskodawcy
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Do wniosku należy dołączyć;
- kopiĉ rachunku (faktury} zainstalowanego urządzenia tj. kolektora słonecznego - oryginał do wglądu;
- kopia aktu własnoņci budynku mieszkalnego lub inny dokument potwierdzający prawo dysponowania
budynkiem mieszkalnym- oryginał do wglądu;
- oņwiadczenie załączone do wniosku;

*niewłaņciwe skreņlić
Krynica - Zdrój, dnia ..............................

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju
Małgorzata Półchłopek
2897

2898
2898

UCHWAŁA NR XI.68.2011
RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU
z dnia 8 czerwca 2011 r.
W sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiĉbiorca ubiegający siĉ o uzyskanie zezwolenia na
prowadzenie działalnoņci w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właņcicieli nieruchomoņci oraz
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystoņci ciekłych na terenie gminy Krynicy - Zdroju.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1
i art. 41 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 - z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 3a Ustawy
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w Gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz.
2008 z późn. zm.) Rada Miejska w Krynicy-Zdroju
uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Krynica-Zdrój, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Ustala się
wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca
ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzeZałącznik nr 1
do uchwały Nr XI.68.2011
Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju
z dnia 8 czerwca 2011 r.
WYMAGANIA, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ
PRZEDSIĈBIORCA UBIEGAJĄCY SIĈ O UZYSKANIE
ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŅCI
W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW
KOMUNALNYCH OD WŁAŅCICIELI NIERUCHOMOŅCI
NA TERENIE GMINY KRYNICY - ZDROJU.
§ 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości powinien spełniać następujące warunki:

nie działalności w zakresie opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Krynica-Zdrój, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej
uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krynicy-Zdroju .
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju
Małgorzata Półchłopek

1. w zakresie wyposażenia technicznego:
1) posiadać lub dysponować pojazdami do odbierania niesegregowanych odpadów komunalnych oraz wszystkich selektywnie zbieranych
rodzajów odpadów, w tym odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego
elektronicznego odpadów z remontu dostosowanymi do charakteru zabudowy, warunków
terenowych i nośności dróg na terenie gminy
Krynica-Zdrój. Pojazdy stosowane do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości powinny być:
- zarejestrowane i dopuszczone do ruchu, posiadać aktualne badania techniczne,
- oznakowane w sposób trwały i widoczny
umożliwiający
identyfikację
podmiotu
świadczącego usługi (nazwa przedsiębiorcy,
adres, telefon kontaktowy);
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-

konstrukcja pojazdów i zastosowane zabezpieczenia powinny skutecznie uniemożliwić
pylenie i rozwiewanie odpadów,
- wyposażone w odpowiednie narzędzia do
ręcznego uprzątnięcia odpadów rozsypanych
w trakcie prac załadunkowych,
- zapewniające odpowiednia standard bezpieczeństwa i higieny pracy osób zatrudnionych
przy świadczeniu usług;
- dostosowane do zbiórki odpadów z urządzeń
przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych niesegregowanych i zbieranych
selektywnie,
2) zapewnić właścicielom nieruchomości możliwość zakupu, dzierżawy lub innego rodzaju
sposób korzystania z urządzeń przeznaczonych
do gromadzenia odpadów spełniających następujące wymagania:
- oferowane urządzenia powinny być zgodne
z rodzajami urządzeń przeznaczonych do
zbierania odpadów komunalnych określonych w Regulaminie utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Krynica-Zdrój,
- zapewniać gwarancję bezpieczeństwa dla
obsługi podczas ich opróżniania i dla osób
zbierających odpady oraz powinny być dopasowane do urządzeń załadowczych pojazdów,
3) posiadać tytuł prawny do dysponowania odpowiednią bazą transportową z terenem
utwardzonym, z wyznaczonymi miejscami do
parkowania pojazdów, z wyznaczonymi miejscami
do
magazynowania
pojemników
i kontenerów zabezpieczoną przed dostępem
osób postronnych, spełniające wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowe
i sanitarne oraz spełniające przepisy Ustawy
prawo budowlane.
2. w zakresie sanitarnym i ochrony środowiska:
1) pojazdy do odbierania odpadów komunalnych
powinny być poddawane systematycznemu
myciu i dezynfekcji. Częstotliwość i zakres w/w
zabiegów powinny zapewniać świadczenie
usług w sposób zabezpieczający przed ewentualnymi uciążliwościami i zanieczyszczeniem
środowiska,
2) przedsiębiorca powinien zapewnić możliwość
mycia i dezynfekcji pojemników na indywidualne zlecenie właściciela nieruchomości,
3) przedsiębiorca zobowiązany jest prowadzić
działalność odbierania odpadów komunalnych
w sposób nie powodujący zagrożenia dla życia
i zdrowia mieszkańców oraz zanieczyszczenia
tras wywozu,
4) przedsiębiorca zobowiązany jest do prowadzenia działalności w sposób nie powodujący
nadmiernego hałasu, zapylenia, a także nie powodujący uszkodzeń infrastruktury technicznej,
5) ilość i rodzaj samochodów jakimi dysponuje
przedsiębiorca winien gwarantować utrzymanie
właściwego standardu sanitarnego usług na terenie całej gminy; poprzez standard sanitarny
należy rozumieć możliwość techniczną i organizacyjną do utrzymania ciągłości i nieprzerywalności usług odbioru odpadów komunalnych.
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3. w zakresie wymagań porządkowych:
1) świadczenie usług odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości może
być prowadzone wyłącznie na podstawie umowy i na warunkach w niej określonych,
2) przedsiębiorca zobowiązany do podpisania
umowy na odbiór odpadów komunalnych
z zainteresowanym właścicielem każdej nieruchomości położonej na terenie gminy KrynicaZdrój,
3) przedsiębiorca zobowiązany jest do wystawiania dowodów wykonania usługi (faktury VAT
lub rachunków),
4) przedsiębiorca ma obowiązek odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
co najmniej z częstotliwością wynikającą
z Regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy Krynica-Zdrój,
5) przedsiębiorca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji umów zawartych z właścicielami
nieruchomości i dowodów świadczenia usług
oraz ich ewidencjonowania na indywidualnych
kontach ilości odbieranych odpadów oraz przekazywanie organowi gminy drogą elektroniczną
danych,
6) przedsiębiorca zobowiązany jest do udostępniania ewidencji umów i dowodów świadczenia
usług pracownikom Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju, posiadającym imienne upoważnienie Burmistrza Krynicy-Zdroju,
7) przedsiębiorca ma obowiązek ograniczania masy składowanych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,
8) przedsiębiorca zobowiązany jest do wyposażenia
pracowników
w odzież
ochronną
z widocznym logo firmy.
§ 2.
1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości powinien złożyć wniosek o wydanie zezwolenia, który spełnia wymagania określone
w art. 8 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2005 r. nr 236, poz.2008 z późn. zm.).
2. Przedsiębiorca powinien przedłożyć wraz z wnioskami następujące dokumenty:
a) zaświadczenie o braku zaległości podatkowych
i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie
zdrowotne i społeczne,
b) dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest
uprawniony do występowania w obrocie prawnym,
c) dokumenty potwierdzające gotowość przyjęcia
odpadów komunalnych (wg kodów odpadów
wskazanych we wniosku) przez przedsiębiorcę
prowadzącego działalność w zakresie odzysku
lub unieszkodliwiania odpadów, spełniającego
wymagania odnośnie miejsc odzysku i unieszkodliwiania o których mowa w art. 9 ust. 2-4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (j. t. Dz.
U. z 2007 r. Nr 39 poz. 251 z późń. zm.) wraz
z decyzjami administracyjnymi wydanymi przez
właściwe organy dokumentującymi prowadzenie
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odzysku
lub
unieszkodliwiania
odpadów
w miejscach określonych we wniosku,
- dla zmieszanych odpadów komunalnych oraz
pozostałości z sortowania nienadających się
do odzysku lub unieszkodliwiania (za wyjątkiem składowania na składowiskach odpadów): dokument potwierdzający gotowość
przyjęcia
odpadów
na
składowiskach
uwzględnionych w wojewódzkim planie gospodarki odpadami sporządzonym dla województwa małopolskiego,
- dla wyselekcjonowania frakcji odpadowych –
dokument potwierdzający gotowość przyjęcia
poszczególnych rodzajów odpadów przez
prowadzących
instalacje
uwzględnione
w wojewódzkim planie gospodarki odpadami
sporządzonym dla województwa małopolskiego. W przypadku braku instalacji do odzysku lub unieszkodliwiania (z wyjątkiem składowania
na
składowiskach
odpadów)
w obrębie województwa małopolskiego – dokument potwierdzający odbiór odpadów przez
uprawnionego posiadacza odpadów wg zasady bliskości i wymagań określonych w art. 9
ustawy o odpadach,
d) dokument potwierdzający posiadanie tytułu
prawnego do dysponowania bazą transportową
Załącznik nr 2
do uchwały Nr XI.68.2011
Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju
z dnia 8 czerwca 2011 r.
WYMAGANIA, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ
PRZEDSIĈBIORCA UBIEGAJĄCY SIĈ O UZYSKANIE
ZEZWOLENIA NA OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKÓW
BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORT NIECZYSTOŅCI
CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY KRYNICY - ZDROJU.
§ 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinien spełniać następujące warunki:
1. w zakresie wyposażenia technicznego:
1) posiadać specjalistyczny sprzęt – pojazdy asenizacyjne posiadające możliwość opróżniania zbiorników bezodpływowych uwzględniające charakter
zabudowy, warunki terenowe i rodzaj dróg na terenie gminy Krynica-Zdrój. Stosowane pojazdy powinny być:
- zarejestrowane i dopuszczone do ruchu, posiadać aktualne badania techniczne,
- oznakowane w sposób trwały i widoczny umożliwiający identyfikację podmiotu świadczącego
usługi (nazwa przedsiębiorcy, adres, telefon
kontaktowy),
- zapewniające odpowiedni standard bezpieczeństwa i higieny pracy osób zatrudnionych przy
świadczeniu usług,
2) pojazdy powinny spełniać wymogi Rozporządzenia
Ministra Infrastruktury z dnia12 listopada 2002 r.
w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych
(Dz. U. Nr 193. poz. 1617),
3) posiadać tytuł prawny do dysponowania odpowiednią bazą transportową z terenem utwardzo-
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e)

f)
g)
h)

określoną w § 1. pkt. 1 ust. 3 niniejszego załącznika,
dokumenty potwierdzające możliwość korzystania z pojazdów określonych we wniosku (np. kserokopie dowodów rejestracyjnych, umowy dzierżawy, leasingu)
dokumenty dotyczące aktualnych badań technicznych pojazdów,
tytuł prawny do myjni lub umowę z podmiotem
świadczącym takie usługi;
decyzję na prowadzenie działalności w zakresie
transportu odpadów objętych wnioskiem, wydane na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. o odpadach (j. t. Dz. U. z 2007 r. Nr 39
poz. 251 z późn. zm.).

§ 3. Działalność przedsiębiorcy w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości powinna być prowadzona zgodnie
z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Krynica-Zdrój, a także zgodnie
z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju
Małgorzata Półchłopek

nym, z wyznaczonymi miejscami do parkowania
pojazdów, zabezpieczoną przed dostępem osób
postronnych, spełniającą wymogi bezpieczeństwa
i higieny pracy, przeciwpożarowe i sanitarne oraz
spełniającą przepisy ustawy prawo budowlane,
2. w zakresie sanitarnym i ochrony środowiska:
1) pojazdy do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinny
być
poddawane
systematycznemu
myciu
i dezynfekcji. Częstotliwość i zakres w/w zabiegów
powinny zapewniać świadczenie usług w sposób
zabezpieczający przed ewentualnymi uciążliwościami i zanieczyszczeniem środowiska,
2) przedsiębiorca zobowiązany jest prowadzić działalność opróżniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych w sposób nie
powodujący zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców oraz zanieczyszczenia tras wywozu,
3) ilość i rodzaj pojazdów jakimi dysponuje przedsiębiorca powinien gwarantować utrzymanie właściwego standardu sanitarnego usług na terenie całej
gminy; poprzez standard sanitarny należy rozumieć
możliwość techniczną i organizacyjną do utrzymania ciągłości i nieprzerywalności usług opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
4) przedsiębiorca ma obowiązek przekazywania nieczystości ciekłych do oczyszczalni ścieków lub stacji
zlewnej położonej najbliżej w stosunku do obsługiwanego obszaru.
3. w zakresie porządkowym:
1) świadczenie usług opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych może być prowadzone wyłącznie na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości i na warunkach
w niej określonych,
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2) przedsiębiorca jest zobowiązany do podpisania
umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z zainteresowanym właścicielem każdej nieruchomości położonej na terenie gminy Krynica-Zdrój,
3) przedsiębiorca zobowiązany jest do wystawiania
dowodów wykonania usługi (faktur VAT lub rachunków)
4) przedsiębiorca jest zobowiązany do prowadzenia
ewidencji umów zawartych z właścicielami nieruchomości, dowodów świadczenia usług oraz dowodów przyjęcia nieczystości ciekłych przez
oczyszczalnię ścieków lub stacje zlewną,
5) przedsiębiorca zobowiązany jest do udostępniania
ewidencji umów i dowodów świadczenia usług
pracownikom Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju,
posiadającym imienne upoważnienie Burmistrza
Krynicy-Zdroju,
6) przedsiębiorca zobowiązany jest do wyposażenia
pracowników w odzież ochronną z widocznym logo firmy.

a) zaświadczenie o braku zaległości podatkowych
i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie
zdrowotne i społeczne,
b) dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest
uprawniony do występowania w obrocie prawnym,
c) dokument potwierdzający gotowość przyjęcia nieczystości ciekłych przez oczyszczalnię ścieków lub
stację zlewną,
d) dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do dysponowania bazą transportową określoną w § 1. pkt. 1 ust. 3 niniejszego załącznika
e) dokumenty potwierdzające możliwość korzystania
z pojazdów określonych we wniosku (np. kserokopie dowodów rejestracyjnych, umowy dzierżawy,
leasingu)
f) dokumenty dotyczące aktualnych badań technicznych pojazdów,
g) tytuł prawny do myjni lub umowę z podmiotem
świadczącym takie usługi;
h) decyzję na prowadzenie działalności w zakresie
transportu odpadów objętych wnioskiem, wydane
na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
o odpadach (j. t. Dz. U. z 2007 r. Nr 39 poz. 251
z późn. zm.)

§ 2.
1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia
na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości
ciekłych powinien złożyć wniosek zgodnie z art. 8
ust. 1, 1a, 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.
z 2005 r. nr 236, poz. 2008 z późn. zm.),
2. Przedsiębiorca powinien przedłożyć wraz z wnioskami
następujące dokumenty:

Poz. 2898,2899

§ 3. Działalność przedsiębiorcy w zakresie opróżniania zbiorników i transport nieczystości ciekłych na
terenie Gminy Krynica-Zdrój powinna być prowadzona
zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy Krynica-Zdrój, a także zgodnie
z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju
Małgorzata Półchłopek
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UCHWAŁA NR VI/39/11
RADY GMINY ŁUKOWICA
z dnia 23 maja 2011 r.
w sprawie ustalenia wysokoņci opłat za ņwiadczenia udzielane przez publiczne przedszkola i oddziały
przedszkolne prowadzone przez Gminĉ Łukowica.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15, art.40 ust.1 , art.41
ust. 1 ,w związku z art.7 ust.1 pkt.8 ustawy z dnia
8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.
z 2001r Nr 142 poz.1591, z 2002r Nr 23 poz.220, Nr 62
poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214
poz.1806, z 2003r Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568,
z 2004r Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, Nr 167
poz.1759, z 2005r Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457,
z 2006r Nr 17 poz.128 , Nr 181 poz.1337, z 2007r Nr 48
poz.327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz.1218, z 2008r Nr 180
poz.1111, Nr 223 poz.1458, z 2009 Nr 53 poz.420, Nr 157
poz.1241, z 2010r Nr 28 poz.142 i 146, Nr 40 poz.230,
Nr 106 poz.675), art.14 ust.5 w związku z art.6 ust.1
pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie
oświaty (tj. Dz. U. z 2004r Nr 256 poz.2572, Nr 273
poz.2703, Nr 281 poz.2781, z 2005r Nr 17 poz.141, Nr 94
poz.788, Nr 122 poz.1020, Nr 131 poz.1091, Nr 137
poz.1304, Nr 167 poz.1400, Nr 249 poz.2104, z 2006r
Nr 144 poz.1043, Nr 208 poz.1532, Nr 227 poz.1658,
z 2007r Nr 42 poz.273, Nr 80 poz.542, Nr 115 poz.791,
Nr 120 poz.818, Nr 180 poz.1280, Nr 181 poz.1292,

z 2008r Nr 70 poz.416, Nr 145 poz.917, Nr 216 poz.1370,
z 2009r Nr 6 poz.33, Nr 31 poz.206, Nr 56 poz.458,
Nr 157 poz.1241, Nr 219 poz.1705, z 2010r Nr 44 poz.250,
Nr 54 poz. 320, Nr 127 poz.857, Nr 148 poz.991) oraz
art.4 ust.1 i art.13 pkt.2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych
aktów prawnych (tj. Dz.U. z 2010r Nr 17 poz.95), Rada
Gminy Łukowica u c h w a l a, co następuje:
§ 1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa
o przedszkolu należy przez to rozumieć Przedszkole
Samorządowe w Łukowicy oraz oddziały przedszkolne
prowadzone przez Gminę Łukowica.
§ 2. Przedszkole i oddziały przedszkolne utworzone
przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łukowica realizują programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego i zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę 5 godzin dziennie
w godzinach określonych w statutach placówek oraz
zajęcia z religii.
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§ 3.
1. Za świadczenia przedszkola i oddziałów przedszkolnych utworzonych przy szkołach podstawowych
prowadzonych przez Gminę Łukowica w czasie wykraczającym poza czas określony w § 2, ustala się
opłatę miesięczną od jednego dziecka w wysokości:
1) 80, 00 zł – dla przebywających w przedszkolu lub
oddziale przedszkolnym do 6 godzin dziennie,
2) 150,00 zł – dla przebywających w przedszkolu lub
oddziale przedszkolnym powyżej 6 godzin dziennie.
2. Świadczenia i usługi realizowane odpłatnie obejmują:
1) realizowanie zadań opiekuńczo-wychowawczych
w zakresie:
a) fachowej opieki pedagogicznej,
b) adaptacji dzieci w środowisku przedszkolnym,
c) rozwijania zdolności twórczych,
d) wspierania indywidualnych zainteresowań,
2) prowadzenie zajęć relaksacyjno- wyciszających,
3) zapewnienie bezpieczeństwa i opieki podczas pobytu dzieci w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w czasie zajęć terapeutycznych i profilaktycznych z udziałem logopedy, nauczyciela gimnastyki
korekcyjnej i innych specjalistów.
3. Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji odpłatnych
świadczeń
ustalana
jest
w oparciu
o deklarowana przez rodziców (opiekunów prawnych) liczbę godzin pobytu dziecka w przedszkolu lub
oddziale przedszkolnym ponad czas określony w § 2.
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2. odpłatności za posiłki w wysokości ustalonej w każdej
placówce przez dyrektora w porozumieniu z Wójtem
Gminy Łukowica.
§ 5. Opłaty wnosi się miesięcznie z dołu, w terminie
do dnia 10-go każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni.
W przypadku, gdy dzień ten jest dniem wolnym od pracy, za ostatni dzień terminu płatności uważa się najbliższy dzień powszedni.
§ 6. W przypadku nieobecności dziecka w danym
miesiącu przekraczającej 10 dni, rodzice (opiekunowie
prawni) dziecka mają prawo wnieść o obniżenie odpłatności w wysokości 50% stawki określonej w § 3 ust.1.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 8. Tracą moc:
1. Uchwała Nr VIII/39/07 rady Gminy Łukowica z dnia
25 czerwca 2007r w sprawie opłat za świadczenia
prowadzonego przez Gminę Przedszkola Samorządowego w Łukowicy (Dz. Urz. Woj. Małop. Nr 620
poz.4105),
2. Uchwała Nr XVII/81/08 Rady Gminy Łukowica z dnia
28 kwietnia 2008r zmieniająca uchwałę w sprawie
opłat za świadczenia prowadzonego przez Gminę
Przedszkola Samorządowego w Łukowicy (Dz. Urz.
Woj. Małop. Nr 424 poz.2742).
§ 9. Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 września
2011r i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.

§ 4. Rodzice (opiekunowie prawni) dziecka uczęszczającego do przedszkola lub oddziału przedszkolnego
zobowiązani są, z uwzględnieniem postanowień § 2, do
ponoszenia:

Przewodnicząca Rady Gminy
Maria Tomaszek

1. odpłatności za świadczenia określone w § 3 ust.2,
2899
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UCHWAŁA NR VII/40/2011
RADY GMINY PCIM
z dnia 24 lutego 2011 r.
w sprawie: ustalenia opłaty za wodĉ z gminnego wodociągu w Pcimiu.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami/
oraz art.4 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r.
o gospodarce komunalnej /Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz.43
z późniejszymi zmianami/ - Rada Gminy Pcim uchwala,
co następuje:
§ 1. Ustala się opłatę za zużytą wodę z wodociągu
gminnego wsi Pcim w wysokości 1,50 zł brutto za 1 m3
słownie: jeden złoty pięćdziesiąt groszy.
§ 2. Zużycie wody określa się według wskazań wodomierzy, a dla odbiorców nieposiadających wodomierzy przyjmuje się 4 m3 wody miesięcznie na jedną osobę.
2900

§ 3. Opłatę za zużytą wodę dokonuje się w terminie
14 – dni po upływie kwartału rozliczeniowego.
§ 4. Traci moc Uchwała Nr IV/16/06 Rady Gminy
Pcim z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia
opłat za wodę z gminnego wodociągu w Pcimiu (Dz.
Urz. Woj. Mał. z 2007 r. Nr 114, poz. 778).
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Pcim.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Pcim
Małgorzata Wĉgrecka
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UCHWAŁA NR VII/46/11
RADY GMINY ROPA
z dnia 31 maja 2011 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy Ropa na rok 2011
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca
1990
r
o samorządzie
gminnym
(t.j. Dz. U z 2001 r Nr 142 poz. 1591 ze zm.), art. 211,
art.
212
i art.
237
ust.
1 ustawy
z dnia
27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr
157, poz.1240 ze zm.)
- Rada Gminy Ropa uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu na rok 2011
o kwotę 143.010,00 zł w tym;
a) zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę
143.010,00 zł,
- jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały
2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu na rok 2011
o kwotę 143.010,00 zł – jak w załączniku Nr 2 do
niniejszej uchwały
3. Zmiany wydatków, o których mowa w ust. 2 obejmują:
1) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę
66.634,00 zł - z czego zwiększenie wydatków
bieżących jednostek budżetowych o kwotę
66.634,00 zł – w tym:
a) zwiększenie planu na wydatki związane
z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 66.634,00 zł,
2) zmniejszenie planu wydatków majątkowych
o kwotę 209.644,00 zł - w tym wydatków na inwestycje
i zakupy
inwestycyjne
o kwotę
209.644,00 zł – jak w załączniku Nr 2.1 do niniejszej uchwały.

§ 2. W uchwale budżetowej Nr III/11/10 Rady
Gminy Ropa z dnia 28 grudnia 2010 r. zmienionej
uchwałą Nr IV/22//11 z dnia 25 lutego 2011 roku,
uchwałą Nr V/32/11 z dnia 31 marca 2011 r; uchwałą
Nr VI/43/11 z dnia 28 kwietnia 2011 r; wprowadza się
zmiany w zakresie dochodów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki
budżetu Gminy Ropa w 2011 r. na realizację zadań
ujętych
w Gminnym
Programie
Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii jak w załączniku na 3 do niniejszej uchwały.
§ 3. Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy
Ropa przedstawia się następująco;
1) Dochody - 19.860.959,37 w tym;
a) dochody bieżące - 14.704.224,37
b) dochody majątkowe – 5.156.735,00
2) Wydatki - 22.800.027,06 w tym;
a) wydatki bieżące – 14.253.419,06
b) wydatki majątkowe – 8.546.608,00
3) Przychody – 3.349.667,69
4) Rozchody - 410.600,00
5) Deficyt - 2.939.067,69
§ 4. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się
Wójtowi Gminy Ropa.
§ 5.
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy
ogłoszeń Urzędu Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy Ropa:
Władysława Smoła
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Załącznik nr 1
do uchwały Nr VII/46/11
Rady Gminy Ropa
z dnia 31 maja 2011 r.
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Przewodniczący Rady Gminy Ropa:
Władysława Smoła
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Przewodniczący Rady Gminy Ropa: Władysława Smoła

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 348

– 20636 –

Poz. 2901
Załącznik nr 2.1
do uchwały Nr VII/46/11
Rady Gminy Ropa
z dnia 31 maja 2011 r.

ZMIANY DO PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY ROPA NA 2011 ROK
L.p

Dział

Rozdział

1
1.

2
750

3

2.

Nazwa – treņć

4
Administracja publiczna
75095
Pozostała działalność
w tym:
b)wydatki majątkowe
w tym:
- zadanie inwestycyjne – wpłaty na Związek Gmin Ziemi
Gorlickiej na realizację zadania pn” Termomodernizacja
obiektów użyteczności publicznej gmin Ziemi Gorlickiej”
w tym budynek Urzędu Gminy w Ropie i budynek OSP
w Łosiu
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90001
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
w tym:
b)wydatki majątkowe
w tym:
opracowanie dokumentacji związanej z Porządkowaniem
gospodarki wodościekowej w zlewni rzeki Ropa
RAZEM
Zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę

900

Kwota
zwiĉkszenia
5

Kwota
zmniejszenia
6
279.644,00
279.644,00
279.644,00
279.644,00

70.000,00
70.000,00
70.000,00
70.000,00

279.644,00
209.644,00

Przewodniczący Rady Gminy Ropa:
Władysława Smoła

Załącznik nr 3
do uchwały Nr VII/46/11
Rady Gminy Ropa
z dnia 31 maja 2011 r.
Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu Gminy Ropa w 2011 r. na
realizacjĉ zadań ujĉtych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Narkomanii
Dział

Rozdział

§

Nazwa

1
851

2

3

4
Ochrona zdrowia
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż
napojów alkoholowych
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
w tym:
a) wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące
jednostek budżetowych
w tym:

85154
0480

85154

Dochody
zwiĉkszenie
5
2.450,00
2.450,00

zmniejszenie
6

Wydatki
zwiĉkszenie
6
2.450,00

2.450,00

2.450,00

2.450,00
2.450,00

zmniejszenie
8
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(1.2.) wydatki związane
z realizacją
zadań statutowych
RAZEM

Poz. 2901,2902,2903
2.450,00

2.450,00

2.450,00
Przewodniczący Rady Gminy Ropa:
Władysława Smoła

2901

2902
2902

UCHWAŁA NR VII/51/11
RADY GMINY ROPA
z dnia 31 maja 2011 r.
w sprawie inkasa należnoņci pieniĉżnych pobieranych w podatku rolnym, leņnym i od nieruchomoņci oraz
ustalenia prowizji z tego tytułu
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 , art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 6
ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach
i opłatach lokalnych (t. j. Dz. .U. z 2010r. Nr 95, poz. 613
ze zm.), art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.
o podatku rolnym (t. j. Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 ze
zm.), art. 6, ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002r.o
podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 ze zm.)
Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się inkasentów do pobierania należności pieniężnych w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości :
1) we wsi Ropa – Beata Białoń
2) we wsi Łosie – Tadeusz Bobola
3) we wsi Klimkówka – Teresa Bochniak
§ 2. Inkasenci otrzymują wynagrodzenie prowizyjne
za inkaso bieżących i zaległych należności podatkowych,

odsetek i kosztów egzekucyjnych w wysokości 2% od
osobiście zainkasowanych kwot.
§ 3. Wypłata wynagrodzenia określonego w § 2 następuje w terminie 14 dni po zakończeniu kwartału.
§ 4. Traci moc uchwała Nr XXVI/169/09 Rady Gminy
w Ropie z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie inkasa należności pieniężnych pobieranych w podatku rolnym,
leśnym, od nieruchomości oraz ustalenia prowizji z tego
tytułu.
§ 5. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Ropa:
Władysława Smoła

2902

2903
2903

UCHWAŁA NR VII/45/2011
RADY GMINY RACIECHOWICE
z dnia 27 maja 2011 r.
w sprawie: ustalenia opłat za ņwiadczenia w prowadzonym przez Gminĉ Samorządowym Przedszkolu
w Raciechowicach , Samorządowym Przedszkolu w Zespole Szkół Nr 2 w Gruszowie oraz Oddziale Przedszkolnym
w Zespole Szkół Nr 4 w Krzesławicach.
Na podstawie art. 14 ust.5 ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty /Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz.
2572 tj. ze zm./ oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r.
Nr 142, poz.1591 tj. ze zm. / Rada Gminy Raciechowice
uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się odpłatność za świadczenia wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym w Raciechowicach, w Przedszkolu Samorządowym w Zespole Szkół
Nr 2 w Gruszowie oraz Oddziale Przedszkolnym
w Zespole Szkół Nr 4 w Krzesławicach:
a/ w wysokości 70,00 złotych miesięcznie od dziecka
przebywającego w oddziale do siedmiu godzin.
b/ w wysokości 90,00 złotych miesięcznie od dziecka
przebywającego w oddziale do dziesięciu godzin.
2903

§ 2. Opłata ,o której mowa w § 1 nie obejmuje kosztów wyżywienia oraz kosztów zajęć dydaktycznych.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Raciechowice.
§ 4. Traci moc uchwała Nr XXX/200/2009 Rady
Gminy Raciechowice z dnia 29 października 2009 r.
w sprawie
ustalenia
opłat
za
świadczenia
w prowadzonym przez Gminę Przedszkolu Samorządowym oraz oddziałach przedszkolnych przy szkołach
podstawowych.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2011 roku.
Przewodniczący Rady Gminy Raciechowice
Józef Zając
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UCHWAŁA NR VIII/65/11
RADY GMINY SIEPRAW
z dnia 6 czerwca 2011 r.
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz
szczegółowych warunków jego funkcjonowania
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.)1 w związku
z art. 17 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 Nr 175 poz. 1362
z póź. zm.)2 oraz art. 9 a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

(Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z póź. zm.)3, Rada
Gminy Siepraw uchwala, co następuje:

1

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Siepraw.

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały
ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.
558, Nr 113, poz. 984, Nr153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806,
z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r.
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759,
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r.
Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180,
poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420
i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146
i Nr 40, poz. 230.Nr106 poz.675.
2
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U.
z 2009r. nr 202 poz.1551, Nr 157 poz. 1241, Nr 219
poz. 1706, Nr 221 poz. 1738, z 2010 Nr 28 poz. 146, Nr 40
poz. 229, Nr 65 poz. 554, Nr81 poz. 527, Nr 125 poz. 842

§ 1. Uchwala się tryb oraz sposób powoływania
i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego zajmującego się przeciwdziałaniem przemocy
w rodzinie oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Tadeusz Żaba
3

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U.
z 2009r. Nr 206, poz. 1589, z 2010r. Nr 28 poz. 146 oraz
Nr 125, poz. 842

Załącznik
do uchwały Nr VIII/65/11
Rady Gminy Siepraw
z dnia 6 czerwca 2011 r.

d) rozpowszechnienie informacji o instytucjach, osobach
i możliwościach
udzielenia
pomocy
w środowisku lokalnym,
e) inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Tryb, sposób powoływania i odwoływania członków
Zespołu Interdyscyplinarnego Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie w Gminie Siepraw oraz
szczegółowe warunki jego funkcjonowania

4. Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieprawiu,
w szczególności w zakresie:

Rozdział 1
Postanowienia ogólne
1. Gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania
przemocy w rodzinie, między innymi organizując
pracę Zespołu Interdyscyplinarnego.
2. Zespół Interdyscyplinarny zwany dalej „Zespołem”,
realizuje działania określone w obowiązującym na terenie Gminy Siepraw Programie Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie w ramach systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz założenia Krajowego
Programu
Przeciwdziałania
Przemocy
w Rodzinie.
3. Zadaniem Zespołu jest integrowanie i koordynowanie
działań różnych jednostek, podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności przez:
a) diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
b) podejmowanie działań w środowisku zagrożonym
przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
c) inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym
przemocą w rodzinie,

a) przygotowania posiedzeń Zespołu i grup roboczych
oraz materiałów niezbędnych do udziału w posiedzeniach,
b) przekazywanie członkom Zespołu informacji niezbędnych do jego prawidłowego funkcjonowania,
prowadzenie korespondencji w jego imieniu.
Rozdział 2
Powoływanie i odwoływanie członków Zespołu
1. W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą
przedstawiciele:
a) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieprawiu,
b) Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Siepraw,
c) Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach,
d) Zespołu Placówek Oświatowych w Zakliczynie,
e) Szkoły Podstawowej w Czechówce,
f) Szkoły Podstawowej w Łyczance,
g) Zespołu Placówek Oświatowych w Sieprawiu,
h) Gimnazjum w Sieprawiu,
i) Sądu Rejonowego w Myślenicach.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 348

– 20639 –

2. Wójt
Gminy
Siepraw
może
zwrócić
się
o wytypowanie członków Zespołu także do innych
podmiotów niż wskazane w ust. 1, działających na
rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
3. Zespół działa na podstawie porozumień zawartych
między Wójtem Gminy Siepraw, a jednostkami
i innymi podmiotami delegującymi poszczególnych
członków Zespołu.
4. Powołanie Zespołu następuje w drodze zarządzenia
Wójta Gminy Siepraw.
5. Wójt Gminy Siepraw może odwołać członków Zespołu w każdym czasie, w szczególności:
a) na wniosek Przewodniczącego Zespołu,
b) na wniosek instytucji, organizacji lub podmiotu,
którego członek jest przedstawicielem,
c) na wniosek zainteresowanego członka Zespołu,
d) w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem
sądu za przestępstwo umyślne,
e) w przypadku uzasadnionego podejrzenia o naruszenie zasad poufności danych i informacji uzyskanych w ramach działania w Zespole.
6. Każdorazowe powołanie bądź odwołanie członka
Zespołu następuje w drodze zarządzenia Wójta Gminy Siepraw.
Rozdział 3
Szczegółowe warunki funkcjonowania Zespołu
1. Na pierwszym posiedzeniu Zespołu spośród jego
członków wybierani są:
a) Przewodniczący Zespołu,
b) Zastępca Przewodniczącego Zespołu,
c) Sekretarz Zespołu,
przy czym kandydujący do tych funkcji uprzednio
wyrażają zgodę na kandydowanie.
2. Wybór osób, o których mowa w ust. 1 następuje
w głosowaniu jawnym, po uzyskaniu przez kandydatów zwykłej większości głosów.
3. O wyborze zostaje pisemnie powiadomiony Wójt
Gminy Siepraw.
4. Posiedzenia Zespołu zwołuje Przewodniczący lub jego
Zastępca w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej
niż raz na trzy miesiące, w terminie ustalonym przez
Przewodniczącego Zespołu.
5. Przewodniczący Zespołu określa porządek posiedzenia i kieruje pracami Zespołu.
6. W razie nieobecności Przewodniczącego Zespołu,
jego obowiązki pełni jego Zastępca lub osoba wskazana przez Przewodniczącego.
7. Każdy członek Zespołu oraz grupy roboczej składa
Wójtowi Gminy Siepraw pisemne oświadczenie
o zachowaniu
poufności
wszelkich
informacji
i danych uzyskanych przy realizacji zadań. Obowiązek
ten rozciąga się także na okres po ustaniu członkostwa w Zespole lub w grupie roboczej.
2904

Poz. 2904

8. Pisemny wniosek o zwołanie posiedzenia zespołu
może złożyć każda instytucja działająca na terenie
Gminy Siepraw na rzecz przeciwdziałania przemocy
w rodzinie, z podaniem tematu posiedzenia. Wniosek
składa się do Przewodniczącego Zespołu, który wyznacza termin posiedzenia w ciągu najbliższych
14 dni roboczych.
9. Z posiedzenia Zespołu sporządzany jest protokół
zawierający min. datę, miejsce i czas trwania posiedzenia, tematykę omawianych spraw ogólnych,
przypadki indywidualne, opis działań do podjęcia.
10. Protokół podpisuje Przewodniczący posiedzenia oraz
protokolant.
11. Na posiedzeniu sporządza się listę obecności.
12. W ramach Zespołu tworzone są grupy robocze
w celu rozwiązywania problemów związanych
z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.
13. W celu powołania grupy roboczej Przewodniczący
Zespołu zwraca się do członków Zespołu
o wskazanie osób, które będą bezpośrednio zaangażowane w rozwiązywanie problemów danej rodziny
w ramach grupy roboczej. Grupę roboczą powołuje
Przewodniczący Zespołu.
14. Do zadań poszczególnych grup roboczych należy
przede wszystkim:
a) opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach,
b) monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy,
c) dokumentowanie działań podejmowanych wobec
rodziny, w których dochodzi do przemocy oraz
efektów tych działań.
15. Prace w ramach grup roboczych prowadzone są
w zależności od potrzeb zgłaszanych przez Zespół
lub wynikają z problemów występujących w indywidualnych przypadkach.
16. Każda grupa robocza wybiera spośród siebie przewodniczącego grupy, który kieruje jej pracami
i wyznacza termin jej posiedzeń, nie rzadziej niż raz
na miesiąc.
17. Grupy robocze podejmują rozstrzygnięcie w ramach
swoich zadań w formie pisemnych stanowisk. Protokół z posiedzenia grupy roboczej podpisują wszyscy jej członkowie.
Rozdział 4
Postanowienia końcowe
Członkowie Zespołu oraz grup roboczych wykonują
zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych.
Przewodniczący Rady Gminy
Tadeusz Żaba
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UCHWAŁA NR VIII/66/11
RADY GMINY SIEPRAW
z dnia 6 czerwca 2011 r.
w sprawie okreņlenia i podania do publicznej wiadomoņci wymagań, jakie powinien spełniać Przedsiĉbiorca
ubiegający siĉ o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właņcicieli nieruchomoņci
i o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystoņci ciekłych
na terenie Gminy Siepraw
Na podstawie art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008 z późn.
zm. )1 i §1 do § 4 rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowego
sposobu określenia wymagań, jakie powinien spełniać Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia (Dz. U. z 2006 r. Nr 5, poz. 33), Rada Gminy Siepraw uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Określa się wymagania, jakie powinien spełniać
Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Siepraw w brzmieniu jak
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określa się wymagania, jakie powinien spełniać
Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Siepraw
w brzmieniu jak załącznik nr 2 do niniejszej
uchwały.
§ 2. Podaje się do publicznej wiadomości wymagania określone w załącznikach Nr 1 i 2 do niniejszej
uchwały na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Siepraw oraz w formie elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Siepraw.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Siepraw.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały
ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 144, poz. 1042, z 2008 r.
Nr 223, poz. 1464, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 666,
Nr 92, poz. 753 i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 47,
poz. 278 oraz z 2011Nr.5 poz.13.

Załącznik nr 1
do uchwały Nr VIII/66/11
Rady Gminy Siepraw
z dnia 6 czerwca 2011 r.
Wymagania jakie powinien spełniać przedsiĉbiorca
ubiegający siĉ o uzyskanie zezwolenia na
ņwiadczenie usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właņcicieli nieruchomoņci na
terenie Gminy Siepraw
§ 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Siepraw, zwany dalej przedsiębiorcą zobowiązany jest do:
1) złożenia w Urzędzie Gminy Siepraw wniosku
o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Siepraw opracowanego zgodnie z art. 8 ust. 1, 1a,
2 i 2b ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008 z późn. zm)1 zwaną dalej ustawą o utrzymaniu czystości i porządku,
1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały
ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 144, poz. 1042, z 2008 r.
Nr 223, poz. 1464, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 666,
Nr 92, poz. 753 i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 47, poz. 278
oraz z 2011Nr.5 poz.13.

Przewodniczący Rady Gminy
Tadeusz Żaba

2) określenia rodzaju odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości,
3) udokumentowania gotowości przyjęcia odpadów
przez przedsiębiorców prowadzących składowiska,
sortownie lub inne instalacje, o których mowa
w § 2 ust. 2 (umowa lub umowa przedwstępna),
4) niezwłocznego zgłaszania Wójtowi Gminy Siepraw
zwanego dalej Wójtem Gminy wszelkich zmian
w danych określonych w zezwoleniu.
§ 2.
1. Działalność Przedsiębiorcy będąca przedmiotem
wniosku, powinna być prowadzona zgodnie
z Gminnym Planem Gospodarki Odpadami zatwierdzonym uchwałą Nr XXXII/241/2005 Rady
Gminy Siepraw z dnia 16 marca 2005 r. zwanym
dalej Gminnym Planem Gospodarki Odpadami.
2. Przedsiębiorca ma obowiązek przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości odpadów
komunalnych:
1) niesegregowanych, które nie mogą być poddane odzyskowi, na składowiska:
a) Myślenice – Borzęta lub na inne składowiska spełniające wymagania art. 9 ust. 3
i ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185
poz.1243 zm. Nr 203 poz. 1351 i z 2011 r.
Nr 28 poz.145) zwanej dalej ustawą
o odpadach.
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b) innych, wskazanych w Gminnym Planie
Gospodarki Odpadami;
2) niesegregowane nadające się do odzysku, do
sortowni:
a) Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sułkowicach lub do innych instalacji bądź miejsc
spełniających wymagania art. 9 ust. 3 i ust. 4
ustawy o odpadach;
b) innych, wskazanych w Gminnym Planie Gospodarki Odpadami;
3) roślinne kuchenne i ogrodowe – do kompostowni lub innych instalacji bądź miejsc, które
spełniają wymagania art. 9 ust. 3 i ust.
4 ustawy o odpadach lub innych, wskazanych
w Gminnym Planie Gospodarki Odpadami;
4) z selektywnej zbiórki – do sortowni:
a) Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sułkowicach lub do innych instalacji bądź miejsc
spełniających wymagania art. 9 ust. 3 i ust. 4
ustawy o odpadach lub do innych, wskazanych w Gminnym Planie Gospodarki Odpadami.
5) wielkogabarytowe – do zakładów lub do innych instalacji bądź miejsc spełniających wymagania
art. 9 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. o odpadach lub do innych, wskazanych
w Gminnym Planie Gospodarki Odpadami,
6) z remontów – do zakładów lub do innych instalacji bądź miejsc spełniających wymagania art.
9 ust. 3 i ust. 4 ustawy o odpadach lub do innych, wskazanych w Gminnym Planie Gospodarki Odpadami.
3. Przedsiębiorca, przed przekazaniem odebranych
odpadów komunalnych do miejsc, o których mowa w ust. 2 może, zgodnie z art. 8 ust. 4 ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku, prowadzić sortowanie lub kompostowanie tych odpadów
w instalacjach, do których posiada tytuł prawny.
§ 3.
1. Przedsiębiorca ma obowiązek ograniczenia masy
składowanych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.
2. Maksymalny dopuszczalny poziom składowania
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
odebranych przez Przedsiębiorcę z terenu Gminy
Siepraw ustala się zgodnie z Gminnym Planem
Gospodarki Odpadami, przyjmując za podstawę
docelowe ilości odpadów dopuszczonych do składowania w latach: 2009, 2010, 2011 oraz udział
Przedsiębiorcy w rynku usług w roku poprzednim.
3. Udział Przedsiębiorcy w rynku usług stanowi iloraz
masy niesegregowanych odpadów komunalnych
odebranych przez Przedsiębiorcę i łącznej masy
tych odpadów odebranych z terenu Gminy Siepraw w danym roku.
4. Przedsiębiorca ma obowiązek przedstawienia sposobu realizacji obowiązku, o którym mowa
w ust. 1.
§ 4.
1. Świadczenie usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości może być pro-
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wadzone wyłącznie na podstawie umowy i na warunkach w niej określonych.

2. Przedsiębiorca zobowiązany jest do wystawiania
dowodów korzystania z usług z podaniem:
a) daty odbioru odpadów,
b) ilości i rodzaju odebranych odpadów,
c) miejsca odbioru odpadów /adres nieruchomości/,
d) ceny za odbiór odpadów,
e) inne dane wymagane przepisami prawa.
§ 5.
1. Przedsiębiorca prowadząc działalność będącą
przedmiotem wniosku, zobowiązany jest do przestrzegania przepisów Regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy Siepraw,
ustalonego uchwałą Nr XXXVII/241/09 z dnia
27 listopada 2009 roku (Dz. Urz. Woj. Mał. Nr 777
poz. 6097) zwanego dalej Regulaminem.
2. Przedsiębiorca ma obowiązek odbierania odpadów
komunalnych, o których mowa w § 2 ust. 2,
z częstotliwością określoną § 18 Regulaminu.
§ 6.
1. Pojemniki i worki oferowane przez Przedsiębiorcę
właścicielowi nieruchomości, z którym posiada
umowę na odbieranie odpadów komunalnych
powinny spełniać wymagania określone w § 11 do
§ 15 Regulaminu.
2. Przedsiębiorca powinien zapewnić możliwość mycia i odkażania pojemników na indywidualne zlecenie właściciela nieruchomości nie rzadziej niż raz
na trzy miesiące.
§ 7.
1. Przedsiębiorca zobowiązany jest do posiadania
pojazdów specjalistycznych o konstrukcji lub zabudowie pozwalającej na załadunek, transport
i wyładunek odpadów komunalnych w sposób
niepowodujący ich samoistnego wysypywania
lub rozwiewania, w ilości niezbędnej do sprawnego i systematycznego świadczenia usług.
2. Pojazdy powinny być zarejestrowane i dopuszczone do ruchu oraz posiadać aktualne badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu,
zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.
3. Pojazdy powinny być oznakowane w sposób widoczny i czytelny, nazwą, adresem i numerem telefonu Przedsiębiorcy.
4. Pojazdy powinny być wyposażone w odpowiednie
narzędzia umożliwiające uprzątnięcie odpadów
rozsypanych w trakcie prac załadunkowych.
5. Przedsiębiorca powinien posiadać udokumentowane możliwości, własne lub obce w postaci
usług świadczonych przez wyspecjalizowane zakłady w zakresie przechowywania /garażowania/
i prowadzenia obsługi technicznej pojazdów,
o których mowa w ust. 1-3, w sposób określony
w instrukcjach eksploatacji.
§ 8.
1. Pojazdy do odbierania odpadów komunalnych
powinny być myte zewnętrznie po zakończeniu
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każdego dnia ich użytkowania oraz myte zewnętrznie i wewnętrznie i odkażane nie rzadziej niż
raz w miesiącu.

ciela nieruchomości oraz adres właściciela nieruchomości i adres nieruchomości.
3.

2. Przedsiębiorca powinien przedstawić dokumentację potwierdzającą posiadanie myjni do mycia
i dezynfekcji pojazdów lub posiadania umowy
z podmiotem świadczącym takie usługi.
§ 9. Przedsiębiorca zobowiązany jest prowadzić
działalność będącą przedmiotem wniosku w sposób
niepowodujący zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców oraz zanieczyszczenia tras wywozu.
1. Przedsiębiorca zobowiązany jest do prowadzenia
ewidencji zawartych umów z właścicielami nieruchomości i dowodów korzystania z usług.
2. Ewidencja umów powinna zawierać następujące
informacje:

§ 12.

1) imię i nazwisko lub nazwa właściciela nieruchomości i adres zamieszkania,
2) adres nieruchomości,
3) data zawarcia umowy,
4) rodzaj (kod) odbieranych odpadów,
5) częstotliwość odbioru.

1. Wydane zezwolenie może być cofnięte bez odszkodowania w przypadku nie wypełnienia przez
Przedsiębiorcę wymagań określonym w niniejszej
uchwale
z godnie
z art.
9 ust.
2 ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku

3. Przedsiębiorca zobowiązany jest do udostępniania
ewidencji umów i dowodów świadczenia usług
pracownikom Urzędu Gminy Siepraw posiadającym imienne upoważnienie Wójta Gminy.

2. Wygaśnięcie lub cofnięcie zezwolenia nie zwalnia
Przedsiębiorcy z wykonania obowiązków dotyczących wymagań sanitarnych i ochrony środowiska
z godnie z art. 9 ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku.

§ 11.

3. Zastrzega się prawo nałożenia dodatkowych warunków prowadzenia działalności objętej zezwoleniem, jeżeli wymagać tego będą względy ochrony
środowiska lub inne, po przeprowadzeniu kontroli
realizacji warunków zezwolenia.

1. Przedsiębiorca jest zobowiązany do prowadzenia
ewidencji odpadów zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
2. Przedsiębiorca jest zobowiązany zgodnie z art. 9a
ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
do sporządzania i przekazywania Wójtowi Gminy
w terminie do 15 dnia po upływie każdego miesiąca wykazu właścicieli nieruchomości, z którymi
w poprzednim miesiącu zawarł umowy na odbieranie odpadów komunalnych oraz wykazu właścicieli nieruchomości, z którymi w poprzednim miesiącu umowy uległy rozwiązaniu lub wygasły.
Wykaz zawiera imię i nazwisko lub nazwę właści-

Wymagania, jakie powinien spełniać Przedsiĉbiorca
ubiegający siĉ o uzyskanie zezwolenia na ņwiadczenie
usług w zakresie opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystoņci ciekłych na
terenie Gminy Siepraw
§ 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości
ciekłych na terenie Gminy Siepraw zwany dalej przedsiębiorcą zobowiązany jest do:
1) złożenia wniosku opracowanego zgodnie z art. 8
ust. 1, 1a, 2 i 2b ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.

Przedsiębiorca jest zobowiązany, zgodnie
z art. 9a ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku do sporządzania i przekazywania
w terminie do końca pierwszego kwartału za
poprzedni rok kalendarzowy Wójtowi Gminy informacji dotyczącej:
1) masy poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy,
2) sposobów zagospodarowania poszczególnych
rodzajów odebranych odpadów komunalnych,
3) masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji składowanych na składowisku odpadów,
4) masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji nie składowanych na składowisku
odpadów i sposobu ich zagospodarowania.

§ 10.

Załącznik nr 2
do uchwały Nr VIII/66/11
Rady Gminy Siepraw
z dnia 6 czerwca 2011 r.
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Przewodniczący Rady Gminy
Tadeusz Żaba

z 2005 r. Nr 236 poz. 2008 z późn. zm)1 zwaną dalej
ustawą o utrzymaniu czystości i porządku,
2) udokumentowania gotowości odbioru nieczystości
ciekłych przez stacje zlewne, o których mowa w § 3
ust. 2 (umowa lub umowa przedwstępna),
3) niezwłocznego zgłaszania Wójtowi Gminy Siepraw
zwanego dalej Wójtem Gminy wszelkich zmian
w danych określonych w zezwoleniu.
§ 2.
1. Świadczenie usług opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych może być
prowadzone wyłącznie na podstawie umowy z wła1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 144, poz. 1042, z 2008 r. Nr 223, poz.
1464, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 666, Nr 92, poz. 753
i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 47, poz. 278 oraz z 2011Nr.5
poz.13.
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ścicielem nieruchomości i na warunkach w niej określonych.
2. Przedsiębiorca zobowiązany jest do wystawiania
dowodów wykonania usługi z podaniem:
a) daty wykonania usługi,
b) ilości wywiezionych nieczystości ciekłych,
c) adresu nieruchomości, z której nieczystości ciekłe
są wywożone
d) ceny usługi,
e) Inne dane wymagane przez obowiązujące przepisy.
§ 3.
1. Przedsiębiorca prowadząc działalność będącą przedmiotem wniosku, zobowiązany jest do przestrzegania
przepisów
Regulaminu
utrzymania
czystości
i porządku na terenie Gminy Siepraw, ustalonego
uchwałą Nr XXXVII/241/09 z dnia 27 listopada 2009 r.
(Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 777 poz. 6097) zwanego dalej Regulaminem
2. Przedsiębiorca ma obowiązek przekazywania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych:
a) na terenie oczyszczalni ścieków w Sieprawiu lub
b) innych na terenie woj. Małopolskiego.
3. Przedsiębiorca ma obowiązek opróżniania zbiorników
bezodpływowych z częstotliwością określoną w § 18
Regulaminu.
§ 4.
1. Przedsiębiorca zobowiązany jest do posiadania pojazdów asenizacyjnych w ilości niezbędnej do
sprawnego i systematycznego świadczenia usług.
2. Pojazdy powinny być zarejestrowane i dopuszczone
do ruchu oraz posiadać aktualne badania techniczne
i świadectwa dopuszczenia do ruchu, zgodnie
z przepisami o ruchu drogowym.
3. Pojazdy powinny być oznakowane w sposób widoczny i czytelny, nazwą, adresem i numerem telefonu
Przedsiębiorcy.
4. Pojazdy powinny być wyposażone w odpowiednie
narzędzia umożliwiające uprzątnięcie terenu zanieczyszczonego podczas opróżniania zbiornika.
5. Przedsiębiorca powinien posiadać udokumentowane
możliwości, własne lub obce w postaci usług świadczonych przez wyspecjalizowane zakłady w zakresie
przechowywania /garażowania/ i prowadzenia obsługi technicznej pojazdów, o których mowa w ust. 1-3,
w sposób określony w instrukcjach eksploatacji.
§ 5.
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§ 6.

1. Przedsiębiorca zobowiązany jest do prowadzenia
ewidencji zawartych umów z właścicielami nieruchomości i dowodów świadczenia usług oraz dowodów przyjęcia nieczystości ciekłych przez stację
zlewną.
2. Ewidencja umów powinna zawierać następujące informacje:
1) imię i nazwisko lub nazwa właściciela nieruchomości, adres zamieszkania,
2) adres nieruchomości,
3) data zawarcia umowy,
4) pojemność zbiornika bezodpływowego,
5) częstotliwość opróżniania.
3. Przedsiębiorca zobowiązany jest do udostępniania
dokumentacji, o której mowa w ust. 1 pracownikom
Urzędu Gminy Siepraw posiadającym imienne upoważnienie Wójta Gminy.
§ 7.
1. Przedsiębiorca jest zobowiązany zgodnie z art. 9a
ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku do
sporządzania i przekazywania Wójtowi Gminy
w terminie do 15 dnia po upływie każdego miesiąca
wykazu
właścicieli
nieruchomości,
z którymi
w poprzednim miesiącu zawarł umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz wykazu właścicieli nieruchomości, z którymi w poprzednim miesiącu umowy uległy
rozwiązaniu lub wygasły. Wykaz zawiera imię
i nazwisko lub nazwę właściciela nieruchomości oraz
adres właściciela nieruchomości i adres nieruchomości.
2. Przedsiębiorca jest zobowiązany, zgodnie z art. 9a
ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku do
sporządzania i przekazywania Wójtowi Gminy informacji dotyczącej ilości i rodzaju nieczystości ciekłych wywiezionych z terenu Gminy w terminie do
końca pierwszego kwartału za poprzedni rok kalendarzowy.
§ 8.
1. Wydane zezwolenie może być cofnięte bez odszkodowania w przypadku nie wypełnienia przez Przedsiębiorcę wymagań określonym w niniejszej uchwale z godnie z art. 9 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
2. Wygaśnięcie lub cofnięcie zezwolenia nie zwalnia
Przedsiębiorcy z wykonania obowiązków dotyczących wymagań sanitarnych i ochrony środowiska
zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości.

1. Pojazdy do opróżniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych powinny być myte
zewnętrznie po zakończeniu każdego dnia ich użytkowania oraz myte zewnętrznie i wewnętrznie
i odkażane nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.

3. Zastrzega się prawo nałożenia dodatkowych warunków prowadzenia działalności objętej zezwoleniem,
jeżeli wymagać tego będą względy ochrony środowiska lub inne, po przeprowadzeniu kontroli realizacji warunków zezwolenia.

2. Przedsiębiorca powinien przedstawić dokumentację
potwierdzającą posiadanie myjni do mycia i dezynfekcji pojazdów asenizacyjnych lub posiadania
umowy z podmiotem świadczącym takie usługi.

Przewodniczący Rady Gminy
Tadeusz Żaba
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UCHWAŁA NR VII/36/11
RADY MIEJSKIEJ W SKALE
z dnia 10 maja 2011 r.
w sprawie: uchwalenia zasad usytuowania na terenie Miasta i Gminy Skała miejsc sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych
Działając na podstawie art. 12 ust. 2 oraz art. 2¹
pkt. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 roku
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /t.j. Dz. U. z 2007 r. w 70 poz. 473 z późn. zmianami/ oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. Nr 142 poz. 1591
z 2001 r. z późn. zmianami/
Rada Miejska w Skale uchwala co nastĉpuje:
§ 1. Uchwala się na terenie Miasta i Gminy Skała
następujące zasady usytuowania miejsc sprzedaży
i podawania napojów alkoholowych:
1. Punkty sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
powinny być usytuowane z zachowaniem odległości
co najmniej 50 metrów od następujących obiektów:
szkół i innych placówek opiekuńczo-wychowawczych,
zakładów przemysłowych i Policji.

§ 2. Odległość o której mowa w §1 mierzona jest od
granicy obiektu, zamkniętego trwałą przeszkodą
o charakterze faktycznym, taką jak krawędź jezdni, zabudowa, która ze względu na swój charakter uniemożliwia
dostęp oraz kontakt wzrokowy i głosowy, mur bez
przejść oraz ciek wodny bez bliskich przepraw.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta i Gminy Skała.
§ 4. Traci moc Uchwała nr VI/55/03 Rady Miejskiej
w Skale z dnia 24.03.2003 r.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
daty ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Jolanta Penkala

2906

2907
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UCHWAŁA NR VII/37/11
RADY MIEJSKIEJ W SKALE
z dnia 10 maja 2011 r.
w sprawie: uchwalenia na terenie Miasta i Gminy Skała liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej
4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa ), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu
sprzedaży
Działając na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia
26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /t.j. Dz. U. z 2007 r.
w 70 poz. 437 z późn. zmianami/ oraz art. 18 ust. 2 pkt 15
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
/Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zmianami/
Rada Miejska w Skale uchwala co nastĉpuje:
§ 1. Uchwala się na terenie Miasta i Gminy Skała
następującą liczbę punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak
i w miejscu sprzedaży :
2907

35 punktów sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5%do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem
piwa )

-

35 punktów sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta i Gminy Skała.
§ 3. Traci moc Uchwała nr XXX/239/01 Rady Miejskiej w Skale z dnia 29.03.2001 r.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
daty ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Jolanta Penkala
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UCHWAŁA NR VII/38/11
RADY MIEJSKIEJ W SKALE
z dnia 10 maja 2011 r.
w sprawie: zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych w Gminie Skała
Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
Nr 142 poz.1591 z 2001 r. z póź. zm. oraz art. 7
ust. 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.
2007 Nr 19 poz. 115 z póź. zm.)
Rada Miejska w Skale uchwala co nastĉpuje:

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skała.
§ 3. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Małopolskiego
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w tym dzienniku

§ 1. Postanawia zaliczyć do kategorii dróg gminnych drogi wymienione w zał. nr 1 do uchwały

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jolanta Penkala
Załącznik
do uchwały Nr VII/38/11
Rady Miejskiej w Skale
z dnia 10 maja 2011 r.

Zestawienie dróg zaliczanych do kategorii dróg gminnych Gminy Skała z ustalonym stanem prawnym
Drogi gminne
1
Gołyszyn Podgaje – Laski
Dworskie
2
Poręba Laskowska Odole
3
Barbarka Pogorzelec
4
Minoga – Zamłynie
5
Zamłynie za mostem
6
Cianowice Pod Skałami
7
Cianowice Poręba
8
Cianowice Firlejów
9
Cianowice k/Krzynówka
10 Cianowice Aleja
11 Cianowice Nad Stawem
12 Cianowice Szkoła - Smardzowice
13 Cianowice Świńczów
14 Świńczów Alejka Góra
15 Świńczów Alejka Dół
16 Świńczów Główna
17 Cianowice - Niebyła
18 Szczodrkowice Zagardle
19 Szczodrkowice Kolbuszowa
20 Szczodrkowice Dąbki
21 Szczodrkowice k/remizy
22 Szczodrkowice Łączki
23 Szczodrkowice do Galona
24 Szczodrkowice do Bubaka
25 Szczodrkowice Kopanina –
Narama
26 Nowa Wieś przez wieś -Wąwóz
27
28
29
30

Sobiesęki – Podjedle
Sobiesęki – Polna

0,927

Gołyszyn: 402

bitumiczna

1,768
1,37
1,693
0,723
0,658
0,289
0,930
0,461
0,702
0,743
2,160

bitumiczna
bitumiczno-tłuczniowa
bitumiczna
bitumiczna
bitumiczna
bitumiczna
bitumiczna
bitumiczna
bitumiczna
bitumiczna
bitumiczna

0,373
0,590
0,590
0,590
1,041
0,804
0,980
1,831
0,206
0,725
0,866
0,450
1,525

Poręba Laskowska: 44 Gołyszyn: 403
Barbarka 182,183
Minoga: 594 Zamłynie: 122/1
Zamłynie: 124
Cianowice: 498/2
Cianowice: 504
Cianowice: 499/1
Cianowice: 562
Cianowice: 554
Cianowice: 552
Cianowice: 551 Cianowice: 497/1, 498/1
Smardzowice: 392/2
Cianowice: 564 Świnczów: 153
Świńczów: 152
Świńczów: 157
Świńczów: 153
Niebyła: 196/1, 197
Szczodrkowice: 584
Szczodrkowice: 585, 588
Szczodrkowice: 597
Szczodrkowice: 596
Szczodrkowice: 599
Szczodrkowice: 598
Szczodrkowice: 602, 603
Szczodrkowice: 592/2 Cianowice: 553

0,835

Nowa Wieś: 205, 206, 207

1,464
0,230

Sobieseki: 53
Sobieseki: 90

bitumicznatłuczniowa
bitumiczno-tłuczniowa
bitumiczna

bitumiczna
bitumiczno - tłuczniowa
bitumiczno - tłuczniowa
bitumiczna
bitumiczno - tłuczniowa
tłuczniowa
bitumiczno - tłuczniowa
bitumiczna
bitumiczna
bitumiczno - tłuczniowa
bitumiczno-tłuczniowa
bitumiczno - tłuczniowa
bitumiczna

Przewodniczący Rady Miejskiej: Jolanta Penkala
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UCHWAŁA NR VII/84/11
RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE
z dnia 25 maja 2011 r.
w sprawie zasad gospodarowania nieruchomoņciami Gminy Skawina
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.
Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591; zm.: z 2002 r., Nr 23,
poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153,
poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r., Nr 80, poz. 717;
Nr 162, poz. 1568; z 2004 r., Nr 102, poz. 1055; Nr 116,
poz. 1203; z 2005 r., Nr 172 poz. 1441; Nr 175,
poz. 1457; z 2006r., Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337;
z 2007 r., Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173,
poz. 1218; z 2008 r., Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458;
z 2009 r., Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz. 1241; z 2010 r.,
Nr 28, poz.142; Nr 28, poz. 146; Nr 106, poz. 675;
z 2011r., Nr 40, poz.230) oraz art.34, art. 37 ust. 3 i 4,
art. 68 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami ( tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 102
poz. 651, zm. Dz.U. z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 143,
poz. 963, Nr 155 poz. 1043, Nr 197 poz. 1307, Nr 200
poz. 1323) Rada Miejska w Skawinie uchwala , co następuje:
§ 1. Uchwała określa zasady gospodarowania nieruchomościami będącymi we władaniu Gminy Skawina,
a w szczególności zbywania, nabywania, obciążania
oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata.
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1. zbywaniu albo nabywaniu nieruchomości- należy
przez to rozumieć dokonywanie czynności prawnych,
na podstawie których następuje przeniesienie własności nieruchomości lub przeniesienie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej albo
oddanie jej w użytkowanie wieczyste,
2. komisjach merytorycznych – należy przez to rozumieć
komisje Rady Miejskiej w Skawinie do zakresu działania których należą wymagające zaopiniowania zagadnienia,
3. ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21
sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
(tekst jedn. Dz.U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 z późn.
zm.).
§ 3. W zakresie nie zastrzeżonym dla Rady Miejskiej
w Skawinie w ustawie oraz przepisach szczególnych lub
w niniejszej uchwale, nieruchomościami będącymi we
władaniu Gminy Skawina gospodaruje Burmistrz Miasta
i Gminy Skawina.
§ 4. Do wyłącznej kompetencji Rady Miejskiej
w Skawinie należy wyrażenie zgody na:
1. wnoszenie nieruchomości jako wkłady niepieniężne
(aporty) do spółek,
2. nieodpłatne przekazywanie nieruchomości jako majątek tworzonych fundacji, a także na rzecz partnera
prywatnego lub spółki, o której mowa w art.14 ust. 1
ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno - prywatnym, jako wkład własny podmiotu
publicznego, w celu realizowania zadań publicznych
w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego,

3. obciążenie nieruchomości hipoteką,
4. dokonywanie darowizny nieruchomości,
5. zbywanie nieruchomości w drodze bezprzetargowej
osobom fizycznym i osobom prawnym, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną,
leczniczą,
oświatową,
naukową,
badawczorozwojową, wychowawczą , sportową lub turystyczną
oraz ochotniczym strażom pożarnym na cele nie
związane z działalnością zarobkową, a także organizacjom pożytku publicznego na cel prowadzonej działalności,
6. sprzedaż nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa lub
jednostek samorządu terytorialnego za cenę obniżoną,
7. nieodpłatne oddawanie nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa oraz jednostkom samorządu terytorialnego w użytkowanie wieczyste oraz nieodpłatne obciążanie ograniczonymi prawami rzeczowymi na
rzecz Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego,
8. dokonywanie zamiany prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości między Skarbem Państwa oraz jednostkami samorządu terytorialnego bez obowiązku dokonywania dopłat
w przypadku różnej wartości zamienianych nieruchomości,
9. zwolnienie z obowiązku zbycia w drodze przetargu
nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo
mieszkaniowe lub na realizacje urządzeń infrastruktury technicznej albo innych celów publicznych, jeżeli
cele te będą realizowane przez podmioty, dla których
są to cele statutowe i których dochody przeznacza się
w całości na działalność statutową,
10. udzielanie bonifikat oraz ich zmianę, o ile przepisy
niniejszej uchwały nie stanowią inaczej,
a) od ceny nieruchomości przy jej sprzedaży,
z zastrzeżeniem § 9 niniejszej uchwały,
b) od pierwszej opłaty i opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości z wyjątkiem nieruchomości dla których wysokość stawki procentowej opłat rocznych wynosi 3% oraz ich zmiany,
c) od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność w odniesieniu
do nieruchomości wykorzystywanych lub przeznaczonych na cele mieszkaniowe,
d) zmianę wysokości bonifikaty od ceny sprzedaży
dla nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków,
11. podwyższanie stawki procentowej opłat rocznych za
użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych
dla których dotychczasowa stawka procentowa wynosi 3%,
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12. nabycie nieruchomości w przypadku gdy nie mogą
być spełnione zasady określone w § 5 ust.5.

Poz. 2909

1. Poza przypadkami, gdy ustawa albo przepisy szczególne przewidują taki obowiązek, nabywa się nieruchomości, gdy są one niezbędne do realizacji celów
publicznych i zadań własnych Gminy Skawina oraz
zadań jednostek pomocniczych.

4. W przypadku zbycia nieruchomości zabudowanych
budynkami mieszkalnymi i innymi budowlami
o zaliczeniu nakładów poniesionych na budowę, modernizację, rozbudowę decyduje Rada w formie
uchwały za wyjątkiem przypadków, w których prawo
do zaliczenia nakładów przysługuje na podstawie
ustawy, nabywcy który posiadał pozwolenie na budowę i poniesienie przez niego nakładów nie budzi
wątpliwości.

2. W przypadkach nie wymienionych w ust. 1 nabycie
nieruchomości jest możliwe po wyrażeniu pozytywnej opinii przez wszystkie komisje merytoryczne.

§ 8. W przypadku zbywania nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków wyraża się zgodę na udzielenie
bonifikaty w wysokości 70 % ceny sprzedaży.

§ 5.

3. Nieruchomość nabywa się pod każdym tytułem
prawnym, w tym przez zamianę.
4. Postanowienia ust.1-3 stosuje się odpowiednio do
nabywania ograniczonych praw rzeczowych.
5. Cena nabywanych na rzecz Gminy nieruchomości nie
może przewyższać o więcej niż 20 % wartości określonej przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego.
6. Nabywanie nieruchomości przekazywanych na własność Gminy na podstawie testamentu, zapisu lub
darowizny następuje w przypadkach gospodarczo
uzasadnionych i korzystnych dla wspólnoty lokalnej.
§ 6.
1. Nieruchomości zbywa się z zastrzeżeniem § 4 w trybie
i na zasadach przewidzianych w ustawie.
2. Zbycie nieruchomości lub jej części o powierzchni
powyżej 200 m², jeżeli mogą poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej
własność lub oddanej w użytkowanie wieczyste osobie, która zamierza tę nieruchomość lub jej część nabyć, jeżeli nie mogą być zagospodarowane jako odrębne nieruchomości wymaga pozytywnej opinii
wszystkich komisji merytorycznych. Zgoda taka dotyczy również przypadków, gdy nieruchomość zbywana
może poprawić warunki zagospodarowania kilku nieruchomości przyległych, a jej zbycie następuje
w drodze przetargu ograniczonego do właścicieli lub
użytkowników wieczystych nieruchomości przyległych.
3. Nie są wymagane opinie komisji merytorycznych, gdy
obowiązek zbycia nieruchomości wynika z ustawy lub
przepisów szczególnych.
§ 7.
1. Zbycie nieruchomości w trybie art. 231 kodeksu cywilnego może nastąpić, jeżeli nieruchomość zabudowano przed dniem 01.01.1995 r. na podstawie pozwolenia na budowę, albo jeżeli spełnione są warunki do uzyskania pozwolenia na użytkowanie zgodnie
z przepisami prawa budowlanego.
2. Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości gminnych zabudowanych budynkami mieszkalnymi
i gospodarczymi na rzecz osoby, która dzierżawi nieruchomość na podstawie umowy zawartej co najmniej na 10 lat, jeżeli zabudowała tą nieruchomość
na podstawie pozwolenia na budowę .
3. W przypadku zbywania nieruchomości określonych
w ust. 1 i 2 wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty
od ceny sprzedaży w wysokości 85 %.

§ 9.
1. Przeznacza się do sprzedaży lokale mieszkalne, stanowiące własność Gminy Skawina na rzecz najemców tych lokali.
2. Przy sprzedaży lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym zezwala się Burmistrzowi Miasta i Gminy
Skawina na stosowanie ulg:
a) w przypadku wykupu lokalu mieszkalnego za gotówkę - bonifikaty w wysokości 85% ceny lokalu,
a w przypadku jeżeli wszystkie niesprzedane lub
pozostałe niesprzedane lokale w budynku zostaną
jednocześnie zakupione bonifikaty w wysokości
90% ceny lokalu,
b) w przypadku sprzedaży lokalu mieszkalnego na raty
na okres spłaty do 9 lat - bonifikaty w wysokości
50% ceny lokalu, przy czym pierwsza wpłata płatna
przed zawarciem umowy sprzedaży lokalu sprzedawanego na raty wynosi 20% kwoty pozostałej po
zastosowaniu bonifikaty.
3. Osoba, która kupując lokal mieszkalny od Gminy,
uzyskała z tego tytułu bonifikatę – nie może skorzystać
z bonifikaty
przy
nabywaniu
drugiego
i następnych lokali od Gminy. Dotyczy to również sytuacji, w której nabywcą drugiego i następnych lokali
mieszkalnych jest współmałżonek nabywcy lokalu,
który otrzymał w związku z jego nabyciem bonifikatę.
§ 10.
1. Nieruchomości gruntowe, stanowiące mienie gminne
w rozumieniu przepisów, o których mowa w art.
2 ust. 1 ustawy z dnia 10-go maja 1990 r. Przepisy
wprowadzające ustawę o samorządzie gminnym
i pracownikach samorządowych ( Dz.U. Nr 32 poz.
191 z późn. zm.) oraz nieruchomości oddane w zarząd
i do korzystania osiedlom (sołectwom) mogą być zbyte tylko na wniosek zebrania osiedlowego (wiejskiego) lub za jego zgodą.
2. Środki uzyskane ze zbycia nieruchomości, o których
mowa w ust. 1 przeznacza się po potrąceniu środków
przeznaczonych przez Burmistrza Miasta i Gminy
Skawina na przygotowanie jej do zbycia w ½ części
na rzecz osiedla (sołectwa) na terenie którego położona jest nieruchomość.
§ 11.
1. Nieruchomości gruntowe służące do powszechnego
użytku lub do bezpośredniego zaspakajania potrzeb
publicznych, mogą być zbyte tylko po uzyskaniu pozytywnych opinii zebrania osiedlowego lub wiejskiego oraz komisji merytorycznych.
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2. W przypadku rozbieżnych opinii o których mowa
w ust. 1, o zbyciu nieruchomości decyduje Rada
Miejska.
§ 12.
1. Powierzenie nieruchomości gruntowych do zarządzania i korzystania sołectwu (osiedlu) może nastąpić
wyłącznie na wniosek zebrania wiejskiego (osiedlowego) na czas określony we wniosku lub
w przypadku braku terminu – na czas nieokreślony.
2. Odmowa przekazania wnioskowanej nieruchomości
wymaga akceptacji Rady.
3.

Burmistrz może cofnąć prawo do korzystania
z nieruchomości sołectwom i osiedlom wyłącznie
w przypadku:
a) wykorzystywania
nieruchomości
niezgodnie
z przeznaczeniem określonym w Zarządzeniu Burmistrza o przekazaniu nieruchomości,
b) jeżeli sposób korzystania z nieruchomości pogarsza
stan środowiska naturalnego,
c) jeżeli w planie zagospodarowania przestrzennego
nastąpią zmiany, które w znaczny sposób ograniczą
dotychczasowy sposób korzystania z nieruchomości,
d) jeżeli sposób korzystania z nieruchomości naraża
na uciążliwości korzystania z nieruchomości sąsiednich,
e) jeżeli uzyskiwane przez sołectwo (osiedle) dochody
z nieruchomości są niewspółmiernie niskie do jej
wartości lub kosztów jej utrzymania.

4. Nieruchomości przekazane sołectwu (osiedlom) do
korzystania można wydzierżawić na okres nie dłuższy
niż 3 lata po uprzedniej akceptacji umowy pod
względem formalno – prawnym przez radcę prawnego urzędu.
§ 13.
1. Poza przypadkami, gdy ustawa albo przepisy szczególne przewidują taki obowiązek, użytkowanie wieczyste może być ustanowione jeżeli konieczne jest
osiągnięcie jednego z następujących celów:
1) kontroli sposobu i terminów zagospodarowania
nieruchomości,
2) uatrakcyjnienia oferty inwestycyjnej Gminy,
3) osiągnięcia wysokich opłat rocznych ze względu
na spodziewany wzrost wartości nieruchomości.
2. Nie stosuje się ust. 1, jeżeli prawo użytkowania wieczystego ustanawia się na nieruchomości lub jej
części jeżeli mogą poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości, przyległej stanowiącej własność lub oddanej w użytkowanie wieczyste osobie,
która zamierza tę nieruchomość lub jej części nabyć,
jeżeli nie mogą być zagospodarowane jako odrębne
nieruchomości.
§ 14.
1. Obciążanie nieruchomości służebnością następuje za
wynagrodzeniem, chyba że ustanowienie tego prawa
nie powoduje zmniejszenia jej wartości.
2. Obciążanie nieruchomości służebnością nie może
powodować utraty możliwości jej zagospodarowania zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego.
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§ 15.

1. Obciążanie nieruchomości prawem użytkowania następuje za wynagrodzeniem w formie opłat rocznych.
2. Stawki opłat rocznych nie mogą być niższe niż stosowane w przypadku oddawania nieruchomości
w użytkowanie wieczyste.
3. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy użytkowania na
czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, pod warunkiem uzyskania pozytywnej
opinii komisji merytorycznej Rady Miejskiej, do zadań której należą zagadnienia dotyczące gospodarowania mieniem komunalnym.
4. Nieruchomości mogą być nieodpłatnie obciążane
prawem użytkowania jedynie na rzecz Skarbu Państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego.
§ 16.
1. Zakładanie i przeprowadzanie na nieruchomości
gminnej
ciągów
drenażowych,
przewodów
i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary,
gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności
publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów
i urządzeń wymaga zgody Burmistrza Miasta
i Gminy Skawina.
2. Udzielając zgody, Burmistrz Miasta i Gminy Skawina
ustala wynagrodzenie za skorzystanie z działki
gminnej w związku z realizacją inwestycji określonych w ust. 1. zasady wynagradzania Burmistrz
ustali w formie Zarządzenia.
§ 17.
1. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas
oznaczony dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony,
jeżeli oddanie w dzierżawę następuje:
1) na rzecz osoby lub jej następcy prawnego, która
wybudowała na gruncie Gminy obiekt budowlany
trwale lub nie trwale związany z gruntem,
2) na rzecz klubów sportowych działających
w formie stowarzyszeń i uczniowskich klubów
sportowych,
3) na cele publiczne w rozumieniu art. 6 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
4) na rzecz samorządowych jednostek organizacyjnych,
2. Wysokość stawek czynszu dzierżawnego uzależniona
jest od położenia nieruchomości oraz celu, na jaki
nieruchomość jest wydzierżawiana .
§ 18. Gminne nieruchomości gruntowe mogą być
nieodpłatnie oddane w użyczenie osobom fizycznym,
osobom prawnym. państwowym i komunalnym jednostkom organizacyjnym, nie posiadającym osobowości prawnej w uzasadnionych przypadkach po akceptacji
komisji merytorycznych.
§ 19. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały
uchyla się dotychczasowe uchwały:
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1. Uchwałę Nr XLVI/341/98 z dnia 29 kwietnia 1998 r.
w sprawie ustalenia niektórych warunków sprzedaży
lokali stanowiących własność Gminy Skawina.
2. Uchwałę Nr XLVII/348/98 Rady Miejskiej w Skawinie
z dnia 27 maja 1998 r. w sprawie zmiany uchwały
własnej Rady ustalającej niektóre warunki sprzedaży
lokali stanowiących własność Gminy Skawina.
3.

Uchwałę Nr XXXV/199/2000 Rady Miejskiej
w Skawinie z dnia 28 grudnia 2000 r. o zmieniającą
Uchwałę Nr XLVI/341/98 Rady Miejskiej w Skawinie
z dnia 29 kwietnia1998 r.

4. Uchwałę Nr XL/242/01 Rady Miejskiej w Skawinie
z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie określenia zasad
nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości
gruntowych, a także ich wydzierżawiania lub najmu
na okres dłuższy niż 3 lata oraz zasad przekazywania
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nieruchomości gruntowych sołectwom i osiedlom do
korzystania.
§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skawina.
§ 21. Sprawy prowadzone na podstawie uchwał
Rady Miejskiej w Skawinie wymienionych w § 19 i nie
zakończone podjęciem stosownych decyzji przez Burmistrza prowadzi się na podstawie niniejszej uchwały.
§ 22. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Norbert Rzepisko

2909

2910
2910

UCHWAŁA NR VI/72/2011
RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE
z dnia 26 maja 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2011
Na podstawie art. 211, art. 212 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 18
ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2001 r., Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.), Rada Miejska w Wieliczce
uchwala, co następuje:
§ 1.

700- Gospodarka mieszkaniowa – 6.000,00 zł,
zł,

2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy na 2011 rok
o kwotę 523.377,39 zł w działach:
758- Różne rozliczenia – 523.371,00 zł,
853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 6,39 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
3. Przenosi się dochody między paragrafami, zgodnie
z załącznikiem nr 1 do uchwały.
4. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2011 rok
o kwotę 426.534,04 zł w działach:
600- Transport i łączność – 80.000,00 zł,
700- Gospodarka mieszkaniowa – 13.490,00 zł,
710- Działalność usługowa- 40.000,00 zł,
750- Administracja publiczna – 78.592,57 zł,
754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw
757- Obsługa długu publicznego - 5.853,47 zł,

900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
– 57.500,00 zł,
921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego –
61.763,00 zł,
5. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy na 2011 rok
o kwotę 6,39 złotych w dziale:
853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej– 6,39 zł,

750- Administracja publiczna – 736,00 zł,

żarowa – 4.800,00 zł,

852- Pomoc społeczna – 47.343,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy na 2011 rok
o kwotę 37.928,00 zł w działach:

801- Oświata i wychowanie- 31.192,00
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

801- Oświata i wychowanie – 37.192,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
6. Przenosi się wydatki między działami i rozdziałami
zgodnie z załącznikiem nr 2, do niniejszej uchwały.
7. Zwiększa się określony w uchwale budżetowej
deficyt budżetu Gminy Wieliczka na 2011 rok
o kwotę 911.977,04 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako
nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń pożyczek
i kredytów z lat ubiegłych, zgodnie z załącznikiem
nr 3 do niniejszej uchwały.
8. Zwiększa się przychody budżetu Gminy o kwotę
911.977,04 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
9. Dokonuje się zmian w środkach do dyspozycji jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Wieliczka na
rok 2011, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej
uchwały.
10. Dokonuje się zmian w planowanych kwotach na
dotacje udzielane z budżetu Gminy Wieliczka
w roku 2011, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
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§ 2. W Uchwale Budżetowej Gminy Wieliczka na
rok 2011 Nr IV/20/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce
z dnia 30.12.2010 r., zmienionej Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka Nr 18/2011 z dnia
7 lutego 2011 r., Nr 38/2011 z dnia 21 lutego 2011 r.,
Nr 46/2011 z dnia 10 marca 2011 r., Nr 50/2011 z dnia
15 marca 2011 r., Uchwałą Nr V/40/2011 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 29 marca 2011 r., Zarządzeniami
Burmistrza
Miasta
i Gminy
Wieliczka
Nr 59/2011 z dnia 31 marca 2011 r., Nr 69/2011 z dnia
7 kwietnia 2011 r., Nr 73/2011 z dnia 15 kwietnia
2011 r., Nr 79/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 r.,
Nr 91/2011 z dnia 11 maja 2011 r., wprowadza się
zmiany wynikające z § 1 niniejszego zarządzenia:
1. W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
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3. W załączniku nr 3 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
4. W załączniku nr 9 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
5. W załączniku nr 10 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wieliczka.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce
Tadeusz Luraniec

Załącznik nr 1
do uchwały Nr VI/72/2011
Rady Miejskiej w Wieliczce
z dnia 26 maja 2011 r.
W załączniku Nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2011 Nr IV/20/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce
z dnia 30 grudnia 2010 r. – Dochody budżetu Gminy Wieliczka na rok 2011 wprowadza siĉ zmiany:
Dział
1
700

720

Nazwa- Treņć
2

Zwiĉkszenie
3

Gospodarka mieszkaniowa
w tym dochody bieżące:
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,
jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
(§ 0750)

6 000,00

Informatyka
w tym dochody bieżące:
-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3
pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
(§ 2007)

703 722,65

6 000,00

758

Administracja publiczna
w tym dochody bieżące:
- wpływy z różnych dochodów ( § 0970)
Różne rozliczenia
w tym dochody bieżące:
- subwencje ogólne
w tym:
- część oświatowa (§ 2920)

703 722,65

703 722,65

w tym dochody majątkowe:
-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3
pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
(§ 6207)
750

Zmniejszenie
4

703 722,65

736,00
736,00
523 371,00
523 371,00
523 371,00

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 348

801

– 20651 –

Poz. 2910

Oņwiata i wychowanie
w tym dochody bieżące:
- wpływy z różnych opłat (§ 0690)

31 192,00
27,00

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,
jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
(§ 0750)

11 885,00

- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§ 0960)

10 780,00

- wpływy z różnych dochodów ( § 0970)
853

8 500,00

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
w tym dochody bieżące:
-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3
pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
(§ 2009)
Razem:
w tym:
a) dochody bieżące
w tym:
ze środków pochodzących z Unii Europejskiej
b) dochody majątkowe
w tym:
ze środków pochodzących z Unii Europejskiej

6,39

6,39

741 650,65

1 227 100,04

741 650,65

523 377,39

703 722,65
703 722,65
703 722,65

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce
Tadeusz Luraniec

Załącznik nr 2
do uchwały Nr VI/72/2011
Rady Miejskiej w Wieliczce
z dnia 26 maja 2011 r.
W załączniku Nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2011 Nr IV/20/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 grudnia
2010 r. – Wydatki budżetu Gminy Wieliczka na rok 2011 wprowadza siĉ zmiany:
Dział
1

Rozdział
2

600
60014

60016

Nazwa
3
Transport i łącznoņć
Drogi publiczne powiatowe
w tym:
a) wydatki bieżące
(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące
Drogi publiczne gminne
w tym:
a) wydatki bieżące
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

Zwiĉkszenie
4
80 000,00
75 000,00
75 000,00
75 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00

Zmniejszenie
5
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710
71035

720
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Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
w tym:
b) wydatki majątkowe

113 490,00
100 000,00

- Nabycie nieruchomości gruntowych w Sierczy

100 000,00

Pozostała działalność
w tym:
a) wydatki bieżące
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

100 000,00

13 490,00
4 970,00
4 970,00
4 970,00

b) wydatki majątkowe

8 520,00

- Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw na os. W. Pola
w Wieliczce

8 520,00

Działalnoņć usługowa
Cmentarze
w tym:
a) wydatki bieżące
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

40 000,00
40 000,00
40 000,00
40 000,00
40 000,00

Informatyka
Pozostała działalność
w tym:
b) wydatki majątkowe

400 000,00
400 000,00
400 000,00

- Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Małopolskiego
na „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-internet szansą
na lepszy start w przyszłość uczniów Małopolski”

750
75023

75095

400 000,00

Administracja publiczna
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
w tym:
a) wydatki bieżące
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

78 592,57
36 848,57

b) wydatki majątkowe

36 848,57

- Nabycie samochodów na potrzeby Gminy

36 848,57

Pozostała działalność
w tym:
a) wydatki bieżące
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

41 744,00

500,00
500,00
500,00
500,00
500,00

41 744,00
41 744,00
41 744,00
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Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
w tym:
a) wydatki bieżące
(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące

131 900,00
12 000,00

Ochotnicze straże pożarne
w tym:
a) wydatki bieżące
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

111 300,00

12 000,00

4 800,00
4 800,00

12 000,00
12 000,00

4 800,00

12 000,00

b) wydatki majątkowe

106 500,00

- Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej
w Gorzkowie

106 500,00

12 000,00
12 000,00

Zarządzanie kryzysowe
w tym:
a) wydatki bieżące
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

5 000,00

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
w tym:
a) wydatki bieżące
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

3 600,00

Obsługa długu publicznego
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
w tym:
a) wydatki bieżące
(4) wydatki na obsługę długu

5 853,47

Oņwiata i wychowanie
Szkoły podstawowe
w tym:
a) wydatki bieżące
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
Gimnazja
w tym:
a) wydatki bieżące
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

12 000,00

5 000,00
5 000,00
5 000,00

3 600,00
3 600,00
3 600,00

5 853,47
5 853,47
5 853,47
62 940,00
38 935,00
38 935,00
38 935,00
20 800,00
18 135,00
7 725,00
7 725,00
7 725,00
4 948,00
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(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
80132

852
85202

85214

85219

85295

853
85395

900
90095

Poz. 2910
2 777,00

Szkoły artystyczne
w tym:
a) wydatki bieżące
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

16 280,00

Pomoc społeczna
Domy pomocy społecznej
w tym:
a) wydatki bieżące
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

240 843,00
177 200,00

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
w tym:
a) wydatki bieżące
(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
Ośrodki pomocy społecznej
w tym:
a) wydatki bieżące
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Pozostała działalność
w tym:
a) wydatki bieżące
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych

16 280,00
16 280,00
16 280,00

177 200,00
177 200,00
177 200,00

8 000,00
8 000,00
8 000,00
7 000,00

8 600,00

7 000,00
7 000,00

8 600,00
8 600,00

7 000,00

8 600,00

48 643,00
48 643,00
10 000,00
10 000,00
38 643,00

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Pozostała działalność
w tym:
a) wydatki bieżące
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
Gospodarka komunalna i ochrona ņrodowiska
Pozostała działalność
w tym:
a) wydatki bieżące
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

8 600,00

25 754,39
25 754,39
25 754,39
25 754,39
25 754,39
58 000,00
58 000,00
58 000,00
58 000,00
58 000,00
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Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Centra kultury i sztuki
w tym:
a) wydatki bieżące
(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące

61 763,00
40 000,00

Pozostała działalność
w tym:
a) wydatki bieżące
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

21 763,00

40 000,00
40 000,00

16 558,00
16 558,00
16 558,00

b) wydatki majątkowe

5 205,00

- Budowa łazienki wraz z węzłem sanitarnym w WDK
w Czarnochowicach

5 205,00

Razem:
w tym:
a)wydatki bieżące
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące
(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
(4) wydatki na obsługę długu

873 382,04

446 854,39

616 308,47
436 812,00

46 854,39
46 854,39

32 748,00

9 100,00

404 064,00

37 754,39

b)wydatki majątkowe

257 073,57

127 000,00
46 643,00
5 853,47
400 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce
Tadeusz Luraniec
Załącznik nr 3
do uchwały Nr VI/72/2011
Rady Miejskiej w Wieliczce
z dnia 26 maja 2011 r.
W załączniku Nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 2011 Nr IV/20/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce
z dnia 30 grudnia 2010 r. – Przychody i Rozchody Budżetu Gminy Wieliczka na rok 2011 wprowadza siĉ zmiany:
Lp.

Nazwa

1.
1.
2.
3.
4.

2.
Dochody ogółem:
Wydatki ogółem:
Wynik - Deficyt (1-2)
Przychody budżetu
z tego:
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń
kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

Plan przed
zmianami
3.
178 606 892,42
202 188 612,38
-23 581 719,96
29 455 983,96

Zwiĉkszenie

Zmniejszenie

Plan po zmianach

4.
741 650,65
873 382,04
-131 731,39
911 977,04

5
1 227 100,04
446 854,39
780 245,65
0,00

6.
178 121 443,03
202 615 140,03
-24 493 697,00
30 367 961,00

1 027 572,81

911 977,04

0,00

1 939 549,85

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce
Tadeusz Luraniec

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 348

– 20656 –

Poz. 2910
Załącznik nr 4
do uchwały Nr VI/72/2011
Rady Miejskiej w Wieliczce
z dnia 26 maja 2011 r.

W załączniku Nr 9 do Uchwały Budżetowej na rok 2011 Nr IV/20/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce
z dnia 30 grudnia 2010 r.- Ņrodki do dyspozycji jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Wieliczka na rok 2011
wprowadza siĉ zmiany:
Dział
1

Rozdział
2

Nazwa
3

Zwiĉkszenie
4

SOŁECTWO BRZEGI
921
92195

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Pozostała działalność
w tym:
a) wydatki bieżące
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych

1 133,00
1 133,00
1 133,00
1 133,00
1 133,00

SOŁECTWO CZARNOCHOWICE
921
92195

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Pozostała działalność
w tym:
b) wydatki majątkowe

5 205,00
5 205,00

- Budowa łazienki wraz z węzłem sanitarnym w WDK w Czarnochowicach

5 205,00

5 205,00

SOŁECTWO GRABIE
921
92195

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Pozostała działalność
w tym:
a) wydatki bieżące
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych

8 376,00
8 376,00
8 376,00
8 376,00
8 376,00

SOŁECTWO JANOWICE
750
75095

Administracja publiczna
Pozostała działalność
w tym:
a) wydatki bieżące
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

2 500,00
2 500,00
2 500,00
2 500,00
2 500,00

SOŁECTWO KOŇMICE MAŁE
750
75095

Administracja publiczna
Pozostała działalność
w tym:
a) wydatki bieżące
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

1 100,00
1 100,00
1 100,00
1 100,00
1 100,00
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SOŁECTWO KOŇMICE WIELKIE
750
75095

Administracja publiczna
Pozostała działalność
w tym:
a) wydatki bieżące
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

9 700,00
9 700,00
9 700,00
9 700,00
9 700,00

SOŁECTWO LEDNICA GÓRNA
921
92195

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Pozostała działalność
w tym:
a) wydatki bieżące
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych

1 190,00
1 190,00
1 190,00
1 190,00
1 190,00

SOŁECTWO MAŁA WIEŅ
921
92195

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Pozostała działalność
w tym:
a) wydatki bieżące
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych

2 162,00
2 162,00
2 162,00
2 162,00
2 162,00

SOLECTWO PAWLIKOWICE
921
92195

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Pozostała działalność
w tym:
a) wydatki bieżące
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych

1 060,00
1 060,00
1 060,00
1 060,00
1 060,00

SOŁECTWO STRUMIANY
750
75095

Administracja publiczna
Pozostała działalność
w tym:
a) wydatki bieżące
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

1 135,00
1 135,00
1 135,00
1 135,00
1 135,00

SOŁECTWO SUŁKÓW
700
70095

Gospodarka mieszkaniowa
Pozostała działalność
w tym:
a) wydatki bieżące
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych

430,00
430,00
430,00
430,00
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w tym:
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

Poz. 2910

430,00

SOŁECTWO ŅLEDZIEJOWICE
921
92195

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Pozostała działalność
w tym:
a) wydatki bieżące
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

1 760,00
1 760,00
1 760,00
1 760,00
1 760,00

SOŁECTWO WĈGRZCE WIELKIE
750
75095

Administracja publiczna
Pozostała działalność
w tym:
a) wydatki bieżące
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

24 696,00
24 696,00
24 696,00
24 696,00
24 696,00

SOŁECTWO ZABAWA
754
75412

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Ochotnicze straże pożarne
w tym:
a) wydatki bieżące
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

4 800,00
4 800,00
4 800,00
4 800,00
4 800,00

OSIEDLE BOGUCICE
921
92195

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Pozostała działalność
w tym:
a) wydatki bieżące
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

877,00
877,00
877,00
877,00
877,00

OSIEDLE KOŅCIUSZKI, PRZYSZŁOŅĆ, SZYMANOWSKIEGO
700
70095

Gospodarka mieszkaniowa
Pozostała działalność
w tym:
a) wydatki bieżące
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

4 540,00
4 540,00
4 540,00
4 540,00
4 540,00

OSIEDLE KRZYSZKOWICE
750
75095

Administracja publiczna
Pozostała działalność

2 613,00
2 613,00
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w tym:
a) wydatki bieżące
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

2 613,00
2 613,00
2 613,00

OSIEDLE ASNYKA, SIENKIEWICZA, W. POLA
700
70095

Gospodarka mieszkaniowa
Pozostała działalność
w tym:
b) wydatki majątkowe

8 520,00
8 520,00

- Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw na os. W. Pola w Wieliczce

8 520,00

8 520,00

OSIEDLE ZADORY
600
60016

Transport i łącznoņć
Drogi publiczne gminne
w tym:
a) wydatki bieżące
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce
Tadeusz Luraniec
Załącznik nr 5
do uchwały Nr VI/72/2011
Rady Miejskiej w Wieliczce
z dnia 26 maja 2011 r.
W załączniku Nr 10 do Uchwały Budżetowej na rok 2011 Nr IV/20/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce
z dnia 30 grudnia 2010 r.-Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Wieliczka w roku
2011 wprowadza siĉ zmiany:
Dział

1
600

Rozdział

Nazwa

Rodzaj dotacji z budżetu

2

3
Transport i łącznoņć
Drogi publiczne powiatowe

4

60014

dotacje celowe na pomoc finansową dla j.s.t.
na dofinansowanie własnych zadań bieżących
720
72095

dla jednostek sektora finansów
publicznych
Zwiĉkszenie
Zmniejszenie
5
6
75 000,00
75 000,00
75 000,00

Informatyka
Pozostała działalność

400 000,00
400 000,00
400 000,00

dotacje celowe na inwestycje na podstawie
porozumień miĉdzy j.s.t.
754
75411

Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

12 000,00
12 000,00
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dotacje celowe na pomoc finansową dla j.s.t.
na dofinansowanie własnych zadań bieżących
921
92113

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Centra kultury i sztuki

12 000,00

40 000,00
40 000,00
40 000,00

dotacje podmiotowe

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce
Tadeusz Luraniec
UZASADNIENIE
Zwiĉksza siĉ dochody budżetu Gminy na rok 2011
o kwotĉ 37.928,00 zł, z czego:
-z tytułu dzierżawy działki nr 137/13 położonej
w Sygneczowie
pod
maszt
telekomunikacyjny
6.000,00 zł,
-wpływy z różnych dochodów (dotyczy osiedla Bogucice) 736,00 zł,
-wpływy z najmu pomieszczeń (w Szkole Podstawowej
nr 3 w Wieliczce 2.400,00 zł, w Szkole Podstawowej
w Gorzkowie 1.720,00 zł, w Szkole Podstawowej
w Sierczy 3.025,00 zł, w Szkole Podstawowej
w Węgrzcach Wielkich 2.963,00 zł, w Gimnazjum
w Węgrzcach Wielkich 1.777,00 zł) 11.885,00zł,
-wpływy z różnych opłat ( dotyczy Szkoły Podstawowej
w Węgrzcach Wielkich) 27,00 zł,
-darowizny na rzecz ( Szkoły Podstawowej w Węgrzcach
Wielkich 2.000,00 zł, Szkoły Muzycznej I Stopnia
w Wieliczce 7.780,00 zł, Gimnazjum w Węgrzcach
Wielkich 1.000,00 zł) 10.780,00 zł,
-wpływy z różnych dochodów na rzecz Szkoły Muzycznej I Stopnia w Wieliczce 8.500,00 zł.
Zmniejsza siĉ dochody budżetu Gminy na rok 2011
o kwotĉ 523.377,39 zł, z czego:
-cześć oświatową subwencji ogólnej o 523.371,00 zł,
zgodnie
z pismem
Ministra
Finansów
nr ST3/4820/2/2011,
-dotację celową ze środków krajowych w związku
z zakończeniem realizacji projektu „ Razem, aktywnie,
twórczo” przez Gimnazjum w Koźmicach Wielkich
6,39 zł.
Zwiĉksza siĉ wydatki budżetu Gminy na rok 2011
o kwotĉ 426.534,04 zł, zmniejsza siĉ wydatki budżetu
Gminy o kwotĉ 6,39 zł i przenosi się wydatki między
działami,
rozdziałami
i zadaniami
w kwocie
446.848,00 zł.
Wydatki bieżące zwiększa się o 616.308,47 zł,
i zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 46.854,39 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

Zmiany w wydatkach bieżących szczegółowo zostały
przedstawione w układzie zadaniowym.
Wydatki majątkowe zwiĉksza siĉ o 257.073,57 zł,
i zmniejsza siĉ wydatki majątkowe o 400.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
Wydatki
majątkowe
zwiĉksza
siĉ
o kwotĉ
257.073,57 zł, z czego na:
-nabycie
nieruchomości
gruntowych
w Sierczy
100.000,00 zł,
-zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw na
os. W. Pola w Wieliczce 8.520,00 zł,
- nabycie samochodów na potrzeby Gminy 36.848,57 zł,
-modernizację budynku Ochotniczej Straży Pożarnej
w Gorzkowie 106.500,00 zł,
-budowę łazienki wraz z węzłem sanitarnym w WDK
w Czarnochowicach 5.205,00 zł.
Zmiany w wydatkach majątkowych na wieloletnie
przedsięwzięcia zostały przedstawione w uchwale Rady
Miejskiej z dnia 26 maja 2011 r. dotyczącej zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieliczka na lata
2011 – 2031.
Zmniejsza
siĉ
wydatki
majątkowe
o kwotĉ
400.000,00 zł, z czego:
- Dotację celową dla Samorządu Województwa Małopolskiego na zadanie pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – internet szansą na lepszy start
w przyszłość uczniów Małopolski”.
Zgodnie z harmonogramem realizacji projektu przedstawionym przez Samorząd Województwa dotacja przekazywana będzie przez Gminę w latach 2011 – 2013.
Stosownie do zmian zawartych w niniejszej uchwale
zmieniono odpowiednio załączniki do uchwały budżetowej Gminy na rok 2011.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce
Tadeusz Luraniec

Zmiany w wykazie zadań budżetowych wynikające z niniejszej uchwały
Nazwa zadania

Nr
zadania

iloņć
etatów

Wydatki
zwiĉkszenie

Wydatki zmniejszenie

Wydział Administracji i Kadr
Wydatki pośrednie związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta i Gminy

POS/UGM

500,00

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 348

– 20661 –

Przekazywanie składek członkowskich wynikających
z przynależności gminy do związków, organizacji
i stowarzyszeń

Poz. 2910

WAK/05

500,00

Wydział Budżetu i Analiz
Obsługa długu publicznego

BiA/05

0,10

5 853,47

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Ņrodowiska
Dotacja celowa na udzielenie pomocy finansowej na
rzecz Powiatu Wielickiego z przeznaczeniem na remont
nawierzchni asfaltowej drogi powiatowej nr 2037K na
terenie Gminy Wieliczka w miejscowości Czarnochowice

GKS/12

75 000,00

Utrzymanie obszarów i obiektów w miejscowości Grabówki

GKS/13

57 500,00

Wydział Kultury, Turystyki i Sportu
Nadzór nad działalnością instytucji kultury, działania
w zakresie kultury

KTS/01

0,50

40 000,00

Realizacja zadań w zakresie zarządzania kryzysowego

ZZK/01

0,49

5 000,00

Obsługa jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych
z terenu Miasta i Gminy Wieliczka

ZZK/06

0,25

Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Wielickiego na zakup komputerów, monitorów
i oprogramowania na doposażenie Powiatowego Stanowiska Kierowania Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Wieliczce

ZZK/13

12 000,00

Pomoc państwa w zakresie dożywiania

OPS/16

38 643,00

Zasiłki celowe i pomoc w naturze

OPS/17

8 000,00

Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz domami pomocy społecznej

OPS/18

187 200,00

OPS/23

7 000,00

OPS/26

3 600,00

Dotacja na działalność Centrum Kultury i Turystyki
w Wieliczce.
Zespół Zarządzania Kryzysowego

12 000,00

Miejsko-Gminny Oņrodek Pomocy Społecznej
w Wieliczce

Utrzymanie mieszkańców domów pomocy społecznej.
Utrzymanie ośrodków pomocy społecznej
Realizacja zadań w zakresie robót publicznych.
Opracowanie operatów związanych z oszacowaniem
szkód w wyniku powodzi w budynkach i lokalach
mieszkalnych

8 600,00
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Zarząd Cmentarza Komunalnego w Wieliczce
Zarządzanie cmentarzem komunalnym, utrzymanie
i konserwacja cmentarza komunalnego i kwatery wojennej

ZCK/01

6,83

40 000,00

ZBK/04

1,46

68 072,00

GZD/01

5,12

5 000,00

Zarząd Budynków Komunalnych w Wieliczce
Zlecanie i nadzór nad zadaniami w zakresie remontów
i usuwania awarii w budynkach należących do Sołectw
i Osiedli łącznie z wydatkami na eksploatację tych
obiektów
Gminny Zarząd Dróg w Wieliczce
Zarządzanie, remonty, utrzymanie dróg gminnych,
wewnętrznych i infrastruktury drogowej
Remont odwodnienia ul. Kraszewskiego w Wieliczce.
Zmiany w wykazie zadań jednostek oņwiatowych wynikające z niniejszej uchwały

Nr zadania

Nazwa zadania

Wydatki
zwiĉkszenie

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Wieliczce
SPB/01
Nauczanie i wychowanie

2 400,00

Szkoła Podstawowa w Gorzkowie
SPF/P2
Utrzymanie budynku wraz z obsługą

1 720,00

Szkoła Podstawowa w Golkowicach
SPG/01
Nauczanie i wychowanie
SPG/13
Realizacja Projektu „ Poznaj Nasz Wszechświat- Nauka z pasją”

20 800,00
20 800,00

Szkoła Podstawowa w Sierczy
SPO/P2
Utrzymanie budynku wraz z obsługą

3 025,00

Szkoła Podstawowa w Sygneczowie
SPP/01
Nauczanie i wychowanie

6 000,00

Szkoła Podstawowa w Węgrzcach Wielkich
SPS/01
Nauczanie i wychowanie
SPS/P2
Utrzymanie budynku wraz z obsługą

2 000,00
2 990,00

Szkoła Muzyczna I Stopnia w Wieliczce
SMU/01
Nauczanie i wychowanie
SMU/P2
Utrzymanie budynku wraz z obsługą

11 280,00
5 000,00

Gimnazjum w Koźmicach Wielkich
G2/01
Nauczanie i wychowanie
G2/11
Realizacja projektu „Razem aktywnie twórczo”
Gimnazjum w Węgrzcach Wielkich
G3/01
Nauczanie i wychowanie
G3/P2
Utrzymanie budynku wraz z obsługą

Wydatki zmniejszenie

4 948,00
4 954,39

1 000,00
1 777,00
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Zmiany w Inwestycjach i Zakupach Wieloletnich
Gospodarka mieszkaniowa
Nr zadania: ZMG/104
Nazwa zadania:
Zakres rzeczowy do wykonania
w 2011r.:
Finansowanie w roku 2011:
Zakres rzeczowy do wykonania
w roku 2012:
Finansowanie w roku 2012
Jednostka koordynująca:
Informatyka
Nr zadania: WI/152
Nazwa zadania:

Zakres rzeczowy do wykonania
w 2011r.:
Finansowanie w roku 2011:
Zakres rzeczowy do wykonania
w latach 2012-2013.:
Finansowanie w latach 20122013:
Jednostka koordynująca:
Administracja publiczna
Nr zadania: WAK/105
Nazwa zadania:
Całkowity zakres rzeczowy zadania:
Finansowanie w roku 2011:
Finansowanie w latach 20122014:
Jednostka koordynująca:

Nabycie nieruchomoņci gruntowych w Sierczy
Nabycie nieruchomości gruntowych w Sierczy
100.000,00 zł
Nabycie nieruchomości gruntowych w Sierczy
50.000,00 zł
UMiG/ ZMG

Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Małopolskiego na „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-internet szansą na lepszy start
w przyszłoņć uczniów Małopolski”.
Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Małopolskiego na „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-internet szansą na lepszy start
w przyszłość uczniów Małopolski”.
14 871,54 zł
Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Małopolskiego na „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-internet szansą na lepszy start
w przyszłość uczniów Małopolski”.
269 085,86 zł
UMiG/WI

Nabycie samochodów na potrzeby Gminy
Nabycie samochodów na potrzeby Gminy
69.069,57 zł
162.674,93 zł
UMiG/WAK

Zmiany w Inwestycjach Jednorocznych i Zakupach Inwestycyjnych
Gospodarka mieszkaniowa
Nr zadania: ZBK/138
Nazwa zadania
Zakres rzeczowy do wykonania w 2011r.
Finansowanie w roku 2011:
Jednostka koordynująca:

Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw na os. W. Pola
w Wieliczce
Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw na os. W. Pola
w Wieliczce
8.520,00 zł
UMiG/ZBK

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Nr zadania: ZBK/139
Nazwa zadania:
Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej
w Gorzkowie
Zakres rzeczowy do wykonania w 2011r.
Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Gorzkowie
Finansowanie w roku 2011:
106.500,00 zł
Jednostka koordynująca:
UMiG/ZBK
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Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Nr zadania: ZBK/137
Nazwa zadania:
Zakres rzeczowy do wykonania w 2011r.
Finansowanie w roku 2011:
Jednostka koordynująca:

Poz. 2910,2911

Budowa łazienki wraz z wĉzłem sanitarnym w WDK
w Czarnochowicach
Budowa łazienki wraz z węzłem sanitarnym w WDK
w Czarnochowicach
24.205,00 zł
UMiG/ZBK
Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce
Tadeusz Luraniec

2910

2911
2911

UCHWAŁA NR XI/62/11
RADY MIEJSKIEJ W ZATORZE
z dnia 24 maja 2011 r.
w sprawie: dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2011r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
08 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001r. poz.1591 z późniejszymi
zmianami); art. 89, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157
poz. 1240)
Rada Miejska w Zatorze
uchwala:
§ 1.
1. Zmniejszyć plan dochodów – jak Tabela Nr 1
2. Zmniejszyć i zwiększyć plan wydatków – jak Tabela
Nr 2
3. Po dokonanych zmianach budżet Gminy wynosi:
DOCHODY 40 912 784,83 zł.
WYDATKI 49 488 827,05 zł.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:
1) pożyczek zaciąganych na wyprzedzające finansowanie w roku 2011 na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.340.299 zł.
2) emitowanych w roku 2011 papierów wartościowych (obligacji komunalnych) na sfinansowanie
zaplanowanego
deficytu
budżetu
w kwocie 7.235.743,22 zł.,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie
264.256,78 zł.
4. Upoważnia się Burmistrza Zatora do zaciągnięcia
zobowiązań w kwotach określonych w ust. 3,
z których obciążenia w okresie ich spłaty nie mogą
przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zator w części określającej Wieloletnią
Prognozę Długu

§ 2. Zmienia się § 3 Uchwały Budżetowej Gminy
Zator na 2011r. Nr V/18/2011 z dnia 25 stycznia 2011r.,
który otrzymuje brzmienie:

§ 3. Tabela Nr 2.1 do Uchwały Budżetowej Gminy Zator na 2011r. Nr V/18/2011 z dnia 25 stycznia
2011r. otrzymuje nowe brzmienie – zgodnie z Tabelą
Nr 4.

1. Różnica miedzy dochodami i wydatkami stanowi
planowany
deficyt
budżetu
w kwocie
8.576.042,22 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

§ 4. Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Gminy Zator na 2011r. Nr V/18/2011 z dnia 25 stycznia 2011 r. otrzymuje nowe brzmienie – zgodnie
z załącznikiem Nr 1.

1) zaciąganych pożyczek na wyprzedzające finansowanie w kwocie 1.340.299,00 zł.,
2) wpływów ze sprzedaży emitowanych papierów
wartościowych (emisji obligacji komunalnych)
w kwocie 7.235.743,22 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zatora.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie
9.767.692,22 zł. i rozchody budżetu w kwocie
1.191.650 zł.; – zgodnie z Tabelą Nr 3.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Zatorze
dr inż. Stanisław ORLICKI
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Tabela Nr 1
do Uchwały Nr XI/62/11
Rady Miejskiej w Zatorze
z dnia 24 maja 2011 r.

Zmniejszenia w planie dochodów
Lp.
1

Dział
600

Rozdział
60016

Treść
Transport i łącznoņć
Drogi publiczne gminne
w tym dochody majątkowe:
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji
i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) zad.pn."Modernizacja ciagu komunikacyjnego – ul. Piastowskiej i ul.
Zamkowej w Zatorze"

Zmniejszenia
131 800,00
131 800,00
131 800,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Zatorze
dr inż. Stanisław ORLICKI
Tabela Nr 2
do Uchwały Nr XI/62/11
Rady Miejskiej w Zatorze
z dnia 24 maja 2011 r.
Zmniejszenia i zwiĉkszenia w planie wydatków
Lp.
1

Dział
600

Rozdział
60014

60078

2

750
75023

3

754
75412

4

900
90001

Treść
Transport i łącznoņć
Drogi publiczne powiatowe
wydatki majątkowe:
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne na:
pomoc finansowa dla Powiatu Oświęcimskiego na remont
drogi powiatowej Nr 1805K – ul. Graniczna w Zatorze
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
wydatki majątkowe:
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne na:
Odbudowa drogi od Wieprzówki w str. Pieli w Rudzach
Odbudowa drogi ul. Dobra w Podolszu
Odbudowa drogi ul. Księcia Wacława w Zatorze
Odbudowa drogi ul. Mieszka Cieszyńskiego w Zatorze
Odbudowa drogi Smolice - Palczowice
Administracja publiczna
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
wydatki majątkowe:
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne na:
modernizacja c.o. wraz z wymianą grzejników w starej
części ratusza
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Ochotnicze straże pożarne
wydatki majątkowe:
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne na:
modernizacja instalacji elektr. w budynku OSP w Podolszu
w ramach programu "Remizy Małopolski 2011"
Gospodarka komunalna i ochrona ņrodowiska
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
wydatki majątkowe:
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne na:

Zmniejszenia
300 000,00

Zwiększenia
13 461,00
13 461,00
13 461,00
13 461,00

300 000,00
300 000,00
40 000,00
35 000,00
55 000,00
80 000,00
90 000,00
50 000,00
50 000,00
50 000,00
50 000,00
35 000,00
35 000,00
35 000,00
35 000,00
105 000,00
105 000,00
105 000,00
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Odbudowa obiektów oczyszczalni ścieków w Podolszu
gmina Zator, zniszczonych przez powódź w maju 2010 r.
wraz z ich modernizacją, zmniejszającą zagrożenia dla środowiska (w tym: 65% dotacji z WFOŚ i GW, a wkład własny
w ramach porozumienia między Gminą Zator, a NFOŚ
i GW w Warszawie)
Razem

105 000,00

300 000,00

203 461,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Zatorze
dr inż. Stanisław ORLICKI
Tabela Nr 3
do Uchwały Nr XI/62/11
Rady Miejskiej w Zatorze
z dnia 24 maja 2011 r.
Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu
1. Dochody

40 912 784,83

2. Wydatki

49 488 827,05

3. Deficyt

-8 576 042,22

Razem przychody

9 767 692,22

w tym:
a) emisja obligacji

7 500 000,00

b) pożyczka z BGK

1 340 299,00

b) wolne środki

927 393,22

Razem rozchody
w tym:
a) spłata pożyczki Związku Komunalnego - ugoda Gminy Zator z NFOŚ
b) wykup obligacji serii A2 i A3

1 191 650,00

D+P
W+R
Różnica

50 680 477,05
50 680 477,05
0,00

191 650,00
1 000 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Zatorze
dr inż. Stanisław ORLICKI
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Tabela Nr 4
do Uchwały Nr XI/62/11
Rady Miejskiej w Zatorze
z dnia 24 maja 2011 r.

Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Zator na 2011 r.
Lp.
1

Dział
150

Rozdz.
15011

3

600
60013

60014

60016

60078

Nazwa - Treść
Przetwórstwo przemysłowe
Rozwój przedsiębiorczości
w tym:
I etap budowy kompleksowego uzbrojenia terenów pod SAG Małopolski
Zachodniej - Gmina Zator w ramach dofinansowania z programu MRPO
budowa Centrum Aktywizacji Zawodowej w ramach zad.pn.„Dolina Karpia –
szansa na przyszłość. Partnerski Program Aktywizacji Społeczno – Gospodarczej i Promocji Przedsiębiorczości realizowany poprzez zastosowanie komplementarnych instrumentów pobudzających regionalny rynek pracy,
wzmocnienie podmiotów gospodarczych oraz wykorzystanie lokalnych produktów w celu poprawy jakości życia na obszarach wiejskich” w ramach
Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy
zakup gruntów
Transport i łącznoņć
Drogi publiczne wojewódzkie
w tym:
wykonanie chodnika z Zatora do Podolsza (50% wkładu Gminy Zator) - dotacja celowa na inwestycje (pomoc finansowa i pomoc rzeczowa)
Drogi publiczne powiatowe
w tym:
pomoc finansowa dla Powiatu Oświęcimskiego na remont drogi powiatowej
Nr 1805K – ul. Graniczna w Zatorze
Drogi publiczne gminne
w tym:
1. Projekty:
w tym:
rozbudowa drogi gminnej nr K510462, Palczowice-Smolice
chodnik 130 mb w Podolszu wraz z odwodnieniem
odwodnienie ul Gimnazjalnej w Podolszu
Palczowice: przygotowanie dokumentacji projektowej drogi między drogami
gminnymi (obok P.Przejczowskich) śr. sołectwa w Palczowicach - fundusz
sołecki 7.600,00 zł.
koncepcja i projekt dróg Morysina II z mediami (w tym: środki Zarządu oś.
Morysina 13.000 zł.)
przebudowa ul. Parkowej w Zatorze
ul. A. Mickiewicza w Zatorze
ul. L. Palimąki w Zatorze
budowa dróg na terenie ograniczonym ulicami: J.Słowackiego, L. Palimąki,
M. Kopernika, Bugajskiej
projekt ul.Blich w Zatorze (w tym: środki Zarządu oś.Centrum 6.000 zł.)
droga od ul.Kolejowej w Zatorze w dół do państwa Grodeckich (w tym: środki
oś.Podlipki 15.000 zł.)
budowa obwodnicy m.Zator jako drogi klasy G na odcinku od DK nr 44 do
m. Podolsze
układ urbanistyczny
2. Wykonanie:
w tym:
modernizacja ciagu komunikacyjnego – ul. Piastowskiej i ul. Zamkowej
w Zatorze
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
w tym:
Odbudowa drogi od trasy Oświęcim do gosp.Podlipki
Odbudowa drogi od Wieprzówki w str. Pieli w Rudzach
Odbudowa drogi ul. Dobra w Podolszu
Odbudowa drogi ul. Księcia Wacława w Zatorze
Odbudowa drogi ul. Mieszka Cieszyńskiego w Zatorze

Kwota
16 517 818,00
16 517 818,00
13 322 978,00
855 400,00

2 339 440,00
2 875 275,00
406 000,00
406 000,00
13 461,00
13 461,00
1 227 417,00
327 417,00
18 300,00
25 000,00
8 000,00
7 600,00

74 050,00
6 344,00
8 208,00
12 915,00
42 000,00
92 000,00
15 000,00
15 000,00
3 000,00
900 000,00
900 000,00
1 228 397,00
61 050,29
107 790,89
159 401,92
87 689,68
150 589,05
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Odbudowa drogi Smolice - Palczowice
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
w tym:
projekt odwodnienia "Podjarki" oraz częściowe wykonanie odwodnienia w tym w ramach fudnuszu sołeckiego sołectwa Podolsze 20.000,00 zł.
przebudowa poddasza Szk.w Łowiczkach - środki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Łowiczki 10.000,00 zł.
budowa placu zabaw przy szkole w Łowiczkach - środki w ramach funduszu
sołeckiego sołectwa Łowiczki 4.000,00 zł.
wykonanie placu zabaw dla dzieci i młodzieży obok DL w Graboszycach
w tym - środki funduszu sołeckiego sołectwa w Graboszycach 4.500
projekt budowy skwerku i mini placyku zabaw - oś.Królewiec 8.000
zad.pn. "Rewitalizacja miejskiej strefy rekreacji sportowej w Zatorze, wraz
z parkingiem oraz placu aktywnego wypoczynku przy Przedszkolu w Zatorze"
– zadanie współfinansowane w ramach MRPO.
zakup gruntów
Działalnoņć usługowa
Cmentarze
w tym:
cd. przebudowy ogrodzenia na cmentarzu komunalnym w Zatorze
Administracja publiczna
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
„eZator – budowa społeczeństwa informacyjnego w Gminie Zator” – projekt
w ramach działania 1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego ze środków
EFRR w ramach MRPO
modernizacja c.o. wraz z wymianą grzejników w starej części ratusza
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Ochotnicze straże pożarne
Przebudowa i wyposażenie budynku pełniącego funkcje społeczno - kulturalne w miejscowości Zator - zad. realiz w ramach PROW
modernizacja instalacji elektr. w budynku OSP w Podolszu w ramach programu "Remizy Małopolski 2011"
Ochrona zdrowia
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
w tym:
system monitoringu - program "Bezpieczeństwo wspólna sprawa"
Gospodarka komunalna i ochrona ņrodowiska
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
w tym:
1 . Dokumentacje :
w tym:
rejon ul. Kopernika do ul. J. Słowackiego
dokumentacja BSI
2. Realizacja:
w tym:
Rudze
I etap budowy kolektora głównego wraz z siecią kanalizacji sanitarnej dla wsi
Graboszyce, Gmina Zator - zadanie współfinansowane w ramach PROW
Odbudowa obiektów oczyszczalni ścieków w Podolszu gmina Zator, zniszczonych przez powódź w maju 2010 r. wraz z ich modernizacją, zmniejszającą
zagrożenia dla środowiska (w tym: 65% dotacji z WFOŚ i GW, a wkład własny
w ramach porozumienia między Gminą Zator, a NFOŚ i GW w Warszawie)
inne prace przyłączeniowe
Oświetlenie ulic, placów i dróg
w tym:
zakup i montaż nowych opraw oświetleniowych w tym środki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Grodzisko 2.500,00 zł. i sołectwa Smolice
1.300,00 zł.
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
w tym:

Poz. 2911
661 875,17
1 429 983,00
1 429 983,00
20 000,00
10 000,00
4 000,00
4 500,00
8 000,00
1 355 983,00

27 500,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
973 564,00
973 564,00
923 564,00

50 000,00
47 000,00
47 000,00
12 000,00
35 000,00
12 000,00
12 000,00
12 000,00
3 553 801,00
3 540 001,00
38 903,00
28 900,00
10 003,00
3 501 098,00
6 000,00
2 310 220,00
1 137 178,00

47 700,00
13 800,00
13 800,00

2 556 577,00
2 556 577,00

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 348

11

758
75818

– 20669 –

Poz. 2911

I etap zad.pn."Podniesienie poziomu cywilizacyjnego obszarów wiejskich
Gminy Zator poprzez rozbudowę wielofunkcyjnych obiektów w Palczowicach
i Rudzach - zad.współfinansowane w ramach MRPO w tym: środki sołectwa
Rudze na remont Domu Ludowego 4.000 - fundusz sołecki
Razem wydatki majątkowe
Różne rozliczenia
Rezerwy ogólne i celowe
w tym:
rezerwa inwestycyjna
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE

2 556 577,00

27 976 018,00
564 530,00
564 530,00
564 530,00
28 540 548,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Zatorze
dr inż. Stanisław ORLICKI
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XI/62/11
Rady Miejskiej w Zatorze
z dnia 24 maja 2011 r.
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Zator w 2011r.
Dział

Rozdz.

Nazwa

60013

Transport i łącznoņć
Drogi publiczne wojewódzkie

600

60014

Rodzaj dotacji z budżetu

dla jedn. sektora finansów
publicznych
404 461
391 000

Dotacja celowa na pomoc
finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na
dofinansowanie własnych
zadań inwestycyjnych
i zakupów inwestycyjnych

391 000

Drogi publiczne powiatowe

13 461
Dotacja celowa na pomoc
finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na
dofinansowanie własnych
zadań inwestycyjnych
i zakupów inwestycyjnych

801
80101

13 461

Oņwiata i wychowanie
Szkoły podstawowe

463 940
226 380
226 380

dotacje podmiotowe (bieżące)
80104

Przedszkola

42 560
42 560

dotacje podmiotowe (bieżące)
80110

Gimnazja

195 000
195 000

dotacje podmiotowe (bieżące)
851
85153

Ochrona zdrowia
Zwalczanie narkomanii
dotacje celowe (bieżące)

921

92109

dla jedn. spoza
sektora finansów
publicznych

Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Ośrodek Kultury
w Zatorze

839 212

609 065

dotacja podmiotowa
(bieżąca)

609 065

68 000
68 000
68 000
16 000
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Biblioteki - Biblioteka
Publiczna w Zatorze

230 147
dotacja podmiotowa (bieżąca)

92120

230 147

Ochrona zabytków
i opieka nad zabytkami

16 000
dotacja celowa (bieżąca)

926

16 000
152 000
152 000

Kultura fizyczna
Zadania w zakresie
kultury fizycznej

92605

dotacje celowe (bieżące)
Razem
OGÓŁEM
DOTACJE
w tym:
dotacje
podmiotowe
dotacje
celowe

1 243 673

152 000
699 940

1 943 613

1 303 152

640 461

w tym:
dotacje
celowe
w zakresie
wydatków
bieżących
dotacje
celowe
inwestycyjne

236 000

404 461

Przewodniczący Rady Miejskiej w Zatorze
dr inż. Stanisław ORLICKI
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OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO W KRAKOWIE
z dnia 20 czerwca 2011 r.
o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wielka Wieņ
przeprowadzonych w dniu 19 czerwca 2011 r.
Na podstawie art. 182 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin,
rad powiatów i sejmików województw (Dz. U.
z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 i z 2011 r. Nr 34, poz. 172)
Komisarz Wyborczy w Krakowie podaje do publicznej
wiadomości wyniki wyborów uzupełniających do
Rady Gminy Wielka Wieś, przeprowadzonych w dniu
19 czerwca 2011 r.

5.
6.

7.

3.
4.

Wybory zarządzono w 1 okręgu wyborczym.
Wybierano 1 radnego spośród 3 kandydatów
zgłoszonych na 3 listach kandydatów przez
3 komitety wyborcze.
Głosowanie przeprowadzono w 1 obwodzie głosowania.
Liczba osób uprawnionych do głosowania wyniosła
1116

186
186
16,67%

CZĈŅĆ II
Wyniki wyborów

CZĈŅĆ I
Dane ogólne
1.
2.

Liczba wyborców, którym wydano
karty do głosowania wyniosła
Liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w wyborach) wyniosła
czyli frekwencja wyborcza wyniosła
Wybrano 1 radnego.

Rozdział 1.
Okrĉg wyborczy nr 3
1.
2.
3.
4.
5.

Liczba wybieranych radnych wyniosła
Wybory odbyły się.
Głosowanie przeprowadzono.
Liczba osób uprawnionych do głosowania wyniosła
Liczba wyborców, którym wydano karty
do głosowania wyniosła

1

1116
186
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Liczba kart ważnych (osób, które wzięły
udział
w wyborach)
wyniosła
186
czyli frekwencja wyborcza wyniosła
16,67%
Liczba głosów nieważnych wyniosła
co stanowi 3,23% ogólnej liczby głosów.
6
Liczba głosów ważnych wyniosła
co stanowi 96,77% ogólnej liczby głosów.
180
Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów
z tych list oddano następującą liczbę głosów:
1) lista nr 1
KWW AKTYWNA WIEŚ
a) KOCZUŁAP Piotr
2) lista nr 2
KWW „NASZA WIEŚ”

10.

11.

Poz. 2912,2913
a) BUCZEK Monika
24
3) lista nr 3
KWW ASZUMNEGO
75
a) JANECKI Antoni Jan
75
Radnym został wybrany:
1) z listy nr 1
KWW AKTYWNA WIEŚ
a) KOCZUŁAP Piotr
W okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.
Komisarz Wyborczy w Krakowie
(-) SSA Teresa Rak

81
81
24
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2913
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ROZSTRZYGNIĈCIE NADZORCZE NR WN.II.4131-1-31-11
WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO
z dnia 1 czerwca 2011 r.
dotyczące tekstu Uchwały Rady Miejskiej w Chrzanowie Nr VIII/73/11 z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie
okreņlenia rodzajów ņwiadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich
przyznawania
Działając na podstawie art. 91 ust. 1 i 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r., Nr 142, poz. 1591; zm. Dz. U. z 2002 r., Nr 23,
poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153,
poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r., Nr 80, poz. 717
i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r., Nr 102, poz. 1055 i Nr 116,
poz. 1203; z 2005 r., Nr 172, poz. 1441 i Nr 175,
poz. 1457; z 2006 r., Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337;
z 2007 r., Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.
1218; z 2008 r., Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458;
z 2009 r., Nr 52 poz. 420 i Nr 157, poz. 1241) orzeka się,
co następuje:
1) stwierdza siĉ nieważnoņć uchwały Nr VIII/73/11
Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania,
w czĉņci tj. w zakresie § 5 ust. 1, 2, 3, 4, 5, ust. 6
w zakresie słowa „Komisja”, ust. 9, 10, 11 regulaminu udzielania pomocy zdrowotnej nauczycielom, stanowiącego załącznik do przedmiotowej
uchwały.
2) wskazuje się na nieistotne naruszenie prawa
przedmiotowej uchwały w zakresie nie przywołania w podstawie prawnej art. 39 ust. 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j.Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz.1591 z późn.zm.),
który daje podstawę radzie gminy do upoważnienia organu wykonawczego jednostki pomocniczej
oraz organów jednostek i podmiotów, o których
mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
Uzasadnienie
W dniu 28 kwietnia 2011 r. Rada Miejska w Chrzanowie podjęła uchwałę Nr VIII/73/11 w sprawie okre-

ślenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach
pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania. Jako podstawę prawną przedmiotowej
uchwały Rada Miejska podała art. 18 ust. 2 pkt 15
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
oraz art. 72 ust. 1 w związku z art. 91 d pkt 1 i art. 22
ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. Zgodnie z powołanym art. 72 ust. 1 ustawy Karta
Nauczyciela (…)organy prowadzące szkoły przeznaczą
corocznie w budżetach odpowiednie środki finansowe
z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli
korzystających z opieki zdrowotnej oraz określą rodzaje
świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz
warunki i sposób ich przyznawania. W uchwale będącej
przedmiotem oceny nadzorczej Rada Miejska istotnie
określiła rodzaje świadczeń przyznawanych nauczycielom korzystającym z opieki zdrowotnej. Natomiast
w ramach warunków i sposobu ich przyznawania Rada
Miejska ustanowiła Komisję Zdrowotną powoływaną
przez
Kierownika
Zespołu
EkonomicznoAdministracyjnego Szkół i Przedszkoli w Chrzanowie, która miałaby zajmować się rozpatrywaniem
wniosków o udzielenie zapomogi zdrowotnej i przyznawaniem zapomogi, a to zgodnie z zapisem § 5 regulaminu udzielania pomocy zdrowotnej nauczycielom.
Zastrzeżenia organu nadzoru budzi powołanie komisji, która uczestniczyłaby w procedurze przyznawania nauczycielom świadczeń w postaci pomocy zdrowotnej, bowiem jak słusznie zauważył Wojewódzki Sąd
Administracyjny we Wrocławiu w wyroku z dnia 4 lipca
2007 r. o sygnaturze IV SA/Wr 265/07 „ani norma kompetencyjna w art. 72 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela,
ani żaden inny przepis prawa powszechnie obowiązującego nie upoważnia organu stanowiącego do nakładania obowiązku powołania przez dyrektorów szkół lub
innych gminnych placówek oświatowych przedmiotowego rodzaju komisji”. A zatem powoływanie tego
rodzaju komisji przez radę gminy bez uprawnienia
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przyznanego w ustawie o samorządzie gminnym może
zachodzić wyłącznie na podstawie i w ramach wyraźnego upoważnienia w przepisach prawa powszechnie
obowiązującego, określającego ich zadania, kompetencje, skład, jak również tryb działania. W ramach warunków i sposobu przyznawania świadczeń w postaci pomocy zdrowotnej dla nauczycieli także nie mieści się
kompetencja organu stanowiącego gminy do powoływania komisji uczestniczącej w sformalizowany sposób
w procedurze przyznawania świadczeń.
Organ nadzoru wziął pod uwagę zasadę minimalnej ingerencji nadzorczej zawartej w art. 8 ust. 3 Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego (Dz.U. z 1994 r.
nr 124 poz.607) i dlatego też zakwestionował wyłącznie
część przedmiotowej uchwały, uznał bowiem, że bez
zakwestionowanych zapisów uchwała w pozostałym
zakresie może funkcjonować w obrocie prawnym.
Skonstatował też, że w wyniku jego ingerencji nadzorczej nie dojdzie do dezintegracji rzeczonej uchwały.
Z uwagi na powyższe, ograniczył więc swoją ingerencję
nadzorczą do części uchwały określonej sentencją niniejszego rozstrzygnięcia nadzorczego.

Poz. 2913

delegację prawną dla rady gminy do upoważnienia
Kierownika Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkół i Przedszkoli w Chrzanowie do dysponowania
środkami finansowymi tworzącymi fundusz zdrowotny
dla nauczycieli.
Mając na uwadze wskazany wyżej charakter uchybień uchwały Rady Miejskiej w Chrzanowie, należało
stwierdzić nieważność przedmiotowej uchwały w zakresie określonym sentencją niniejszego rozstrzygnięcia nadzorczego.
Na rozstrzygnięcie nadzorcze przysługuje skarga do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie.
Winno się ją wnieść za pośrednictwem Wojewody
Małopolskiego w terminie 30 dni od dnia otrzymania
niniejszego rozstrzygnięcia.

Nadto organ nadzoru wskazuje na nieistotne naruszenie prawa, które polega na nie powołaniu w podstawie prawnej art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym, który może stanowić

Z up. Wojewody Małopolskiego
Radca Prawny
Dyrektor
Wydziału Nadzoru Prawnego i Kontroli
Mirosław Chrapusta
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