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UCHWAŁA ZARZĄDU POWI ATU:
2958

–

Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2011.

20966

UCHWAŁY RAD POWIATÓW:
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2963

–
–

–

–

–

Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie: przyjęcia Statutu
Środowiskowego Domu Samopomocy w Olkuszu

20967

Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie określenia przypadków, warunków i trybu obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć nauczycielom zatrudnionym w pełnym wymiarze zajęć w szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych i placówkach, dla których
organem prowadzącym jest Powiat Olkuski.

20969

Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z późn. zm.), nauczycieli prowadzących
kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli realizujących w ramach stosunku
pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców
zawodowych, prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia
i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych o których mowa w przepisach wydanych na podstawie
art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j.
Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.), zatrudnionych w szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych i placówkach, dla których organem
prowadzącym jest Powiat Olkuski oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin
poszczególnych zajęć w formie zaocznej.

20970

Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie zasad rozliczania
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których
ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego,
zatrudnionych w szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Olkuski.

20971

Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie określenia zasad
udzielania i rozmiaru zniżek oraz zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru zajęć nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze w szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych i placówkach, dla których
organem prowadzącym jest Powiat Olkuski.
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UCHWAŁY RAD GMIN:
2964

–

Rady Gminy Babice z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie: zmian w Uchwale
Budżetowej Rady Gminy Babice na 2011 r.
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2965

–

Rady Gminy Babice z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie: zmiany w Uchwale
Budżetowej Gminy Babice na 2011 rok.
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Poz. 2958

Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany
Uchwały Budżetowej Gminy Bystra-Sidzina na 2011 rok.

20982

Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia
stawek opłaty targowej.

20986

Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 17 maja 2011 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

20986

Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 17 maja 2011 r. w sprawie: ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości położonych w granicach
miasta i poza jego granicami, stanowiących mienie komunalne.

20986

Rady Gminy Spytkowice z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie zwolnienia
z podatku od nieruchomości

20988

Rady Gminy Tymbark z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie ustanowienia tytułów:
,,Honorowy Obywatel Gminy Tymbark” i ,,Zasłużony Obywatel Gminy Tymbark”

20988

Rady Gminy Tymbark z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie Uchwala się Regulamin określający kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród, za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze,
stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

20990

Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zasad
i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
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ROZSTRZYGNIĈCIA NADZORCZE
WOJEWODY MAŁOPOLSKIE GO:
2974

2975

–

–

Wojewody Małopolskiego z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr VIII/71/11 Rady Miasta Bochnia z dnia 26 maja 2011 r.
w sprawie nadania nazwy Hali Widowiskowo - Sportowej w Bochni - w części.

20996

Wojewody Małopolskiego z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr VIII/81/11 Rady Miasta Bochnia z dnia 26 maja 2011 r.
w sprawie wyznaczenia obszarów, na których nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia ziemi - w całości.

20997
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UCHWAŁA NR 172/2011
ZARZĄDU POWIATU MYŅLENICKIEGO
z dnia 16 czerwca 2011 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2011.
Na podstawie art. 32 ust 1 i ust 2 pkt 4 ustawy z dnia
05 czerwca 1998r. O samorządzie powiatowym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zmianami ), art. 257
pkt. 1, art. 258 ust 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009r. O finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240
z późn. zmianami), Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2011 Nr III/26/2010 Rady Powiatu
Myślenickiego z dnia 30 grudnia 2010r. (Dz. Urz. Woj.
Małop. z 2011r. Nr 70, poz. 548 z późn. zm.) uchwala się,
co następuje:
Dział
851

Rozdział

WYSZCZEGÓLNIENIE
OCHRONA ZDROWIA
w tym:

a) dochody bieżące, w tym:

§ 1. Dokonuje się następujących zmian w planie
dochodów i wydatków budżetowych na rok 2011
w dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE, rozdziale
80120 – Licea ogólnokształcące, rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe, w dziale 851 - OCHRONA ZDROWIA, rozdziale 85149 – Programy polityki zdrowotnej, w dziale
854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA, rozdziale 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne:
Zmiany w planie dochodów budżetowych na rok 2011:
Zwiĉkszenia
w złotych
10 000
10 000

Zmniejszenia
w złotych
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w tym:
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej
udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego
na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710)
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10 000

Zmiany w planie wydatków budżetowych na rok 2011:
Dział

Rozdział

801
80120

WYSZCZEGÓLNIENIE

Zwiĉkszenia
w złotych
128 990
128 990

OŅWIATA I WYCHOWANIE
Licea ogólnokształcące
W tym:

I. wydatki bieżące, w tym:
80130

(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące
Szkoły zawodowe
W tym:

Zmniejszenia
w złotych
128 990

128 990
128 990
128 990

I. wydatki bieżące, w tym:
851
85149

(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące
OCHRONA ZDROWIA
Programy polityki zdrowotnej
W tym:

I. wydatki bieżące, w tym:

854
85406

(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym
poradnie specjalistyczne
W tym:

I. wydatki bieżące, w tym:
(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. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się
Wydziałowi Finansowo-Księgowemu Starostwa Powiatowego w Myślenicach.

128 990
128 990
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
3 202
3 202

3 202
3 202

3 202
3 202

3 202
3 202
3 202

3 202

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Starosta: Józef Tomal
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UCHWAŁA NR VI/67/2011
RADY POWIATU W OLKUSZU
z dnia 11 maja 2011 r.
w sprawie: przyjĉcia Statutu Ņrodowiskowego Domu Samopomocy w Olkuszu
Na podstawie art. 40 ust.1 i art. 42 ust.1 ustawy
z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. 2001 Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 11
ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)
Rada Powiatu w Olkuszu uchwala:

§ 1. Przyjąć Statut Środowiskowego Domu Samopomocy w Olkuszu w brzmieniu stanowiącym
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Tracą moc: Uchwała Nr XXXIX/362/2006 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 31.05.2006 roku, Uchwała Nr XXXIX/293/2010 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia
24.02.2010 roku.
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§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu.

Poz. 2959

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego
Przewodniczący Rady
Krzysztof Dąbrowski

Załącznik
do uchwały Nr VI/67/2011
Rady Powiatu w Olkuszu
z dnia 11 maja 2011 r.
STATUT
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Olkuszu
I. Postanowienia ogólne
§ 1. Podstawę prawną działania Środowiskowego
Domu Samopomocy w Olkuszu stanowią w szczególności:
1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2001 Nr 142 poz.1592 z późn. zm),
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach
samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz.1458 z późn. zm.)
3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn.zm.)
4. Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej
(Dz. U. 2009 Nr 175 poz.1362 z późn. zm.),
5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie środowiskowych
domów samopomocy (Dz. U Nr 238 poz.1586).
§ 2. Ilekroć w Statucie jest mowa o:
1. Powiecie – należy przez to rozumieć Powiat Olkuski.
2. Środowiskowym Domu – należy przez to rozumieć
Środowiskowy Dom Samopomocy w Olkuszu.
§ 3.
1. Środowiskowy Dom Samopomocy jest jednostką
organizacyjną Powiatu realizującą zadania z zakresu
pomocy społecznej.
2. Siedzibą Środowiskowego Domu Samopomocy
jest miasto Olkusz.
II. Zakres działania

chicznych, z wyłączeniem osób czynnie uzależnionych od środków psychoaktywnych.
2. Przedmiotem działalności Środowiskowego Domu
jest projektowanie działań podnoszących kompetencje służące usamodzielnieniu osób z zaburzeniami
psychicznymi, w taki sposób aby w perspektywie
miały szansę na funkcjonowanie w środowisku rodzinnym i lokalnym, a w szczególności:
1) udzielanie wsparcia w przezwyciężaniu trudnych
sytuacji życiowych,
2) zespół działań zmierzających do osiągnięcia
przez uczestników poprawy funkcjonowania oraz
jakości poprzez realizację Indywidualnych Planów Postępowania Wspierająco- Aktywizującego,
3) motywowanie uczestników do funkcjonowania
w oparciu o własne możliwości poprzez terapię
i aktywną współpracę w procesie leczenia,
4) podtrzymywanie
i rozwijanie
u uczestników
umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia,
5) zapewnienie integracji społecznej uczestników,
6) szeroko rozumiane działania mające na celu korygowanie psychofizycznych nieprawidłowości
rozwojowych,
7) odtwarzanie lub kompensacja funkcji utraconych
w wyniku choroby dla uzyskania optymalnego
poziomu samodzielności w zaspokajaniu potrzeb
życiowych,
8) dążenie do utrzymania uczestników w ich naturalnym środowisku, przeciwdziałanie instytucjonalizacji, czyli umieszczenia osoby w placówce
całodobowej.
III. Organizacja i zarządzanie jednostką
§ 5. Organizację i zasady funkcjonowania Środowiskowego Domu określa Regulamin Organizacyjny
uchwalony przez Zarząd Powiatu.
§ 6.
1. Środowiskowym Domem kieruje Dyrektor.

§ 4.
1. Środowiskowy Dom jest placówką pobytu dziennego
dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym:
1) osób przewlekle psychicznie chorych,
2) osób upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym, a także osób
z lekkim upośledzeniem umysłowym, gdy jednocześnie występują inne zaburzenia, zwłaszcza neurologiczne,
3) osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia
czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem
wiedzy medycznej są zaliczane do zaburzeń psy-

2. Dyrektora zatrudnia Zarząd Powiatu.
3. Dyrektor zapewnia warunki sprawnej organizacji pracy oraz praworządnego i efektywnego funkcjonowania Środowiskowego Domu.
4. Dyrektor wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Środowiskowego
Domu.
§ 7. Prawa i obowiązki pracowników Środowiskowego Domu określają przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U.
2008 Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) oraz inne obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa.
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IV. Gospodarka finansowa

3. Środowiskowy Dom prowadzi rachunkowość oraz
sporządza
sprawozdania
finansowe
zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 8.
1.
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Środowiskowy Dom jest jednostką budżetową
i prowadzi gospodarkę finansową wg zasad określonych w ustawie o finansach publicznych.

2. Podstawą gospodarki finansowej Środowiskowego
Domu jest plan dochodów i wydatków.

4. Procedury ustalania i zmian planu finansowego określają odrębne przepisy.
§ 9. Środowiskowy Dom Samopomocy posiada odrębny rachunek bankowy.
Przewodniczący Rady
Krzysztof Dąbrowski
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UCHWAŁA NR VI/68/2011
RADY POWIATU W OLKUSZU
z dnia 11 maja 2011 r.
w sprawie okreņlenia przypadków, warunków i trybu obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajĉć
nauczycielom zatrudnionym w pełnym wymiarze zajĉć w szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych
i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Olkuski.
Na podstawie art. 12 ust.11 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j.
z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.), art. 42a
ust. 1 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26
stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t. j. z 2006 r.
Dz. U. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) oraz art. 4, ust. 1
Ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
(Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449) Rada Powiatu
w Olkuszu uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się przypadki, warunki i tryb obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć nauczycielom zatrudnionym w pełnym wymiarze zajęć w szkołach, poradniach psychologicznoZałącznik
do uchwały Nr VI/68/2011
Rady Powiatu w Olkuszu
z dnia 11 maja 2011 r.
Przypadki, warunki i tryb obniżenia tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajĉć nauczycielom
zatrudnionym w pełnym wymiarze zajĉć w szkołach,
poradniach psychologiczno-pedagogicznych
i placówkach, dla których organem prowadzącym jest
Powiat Olkuski zwanych dalej „szkołami”.
§ 1. Przepisy uchwały stosuje się do nauczycieli zatrudnionych w szkołach w pełnym wymiarze zajęć.
§ 2. Dyrektor szkoły za zgodą Zarządu Powiatu może obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin
zajęć nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze
zajęć, na czas określony lub do odwołania ze względu
na:
1) doskonalenie się nauczyciela na podstawie skierowania wydanego przez dyrektora szkoły,
2) wykonywanie pracy naukowej na rzecz i potrzeby
szkoły,
3) wykonywanie czasochłonnej pracy zleconej przez
dyrektora szkoły lub Zarząd Powiatu, uniemożliwiającej realizowanie przez nauczyciela pełnego tygodniowego wymiaru zajęć,
2960

pedagogicznych i placówkach, dla których organem
prowadzącym jest Powiat Olkuski, w brzmieniu ustalonym w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, z mocą obowiązującą od
dnia 1 września 2011 roku.
Przewodniczący Rady
Krzysztof Dąbrowski
4) realizację długotrwałego projektu unijnego, do którego przystąpiła, lub przystąpi szkoła.
§ 3. Dyrektor szkoły z przyczyn określonych w § 2
obniża nauczycielowi tygodniowy obowiązkowy wymiar
godzin zajęć:
1) na pisemny wniosek nauczyciela,
2) z własnej inicjatywy, za zgodą nauczyciela.
§ 4. W razie wcześniejszego ustania przyczyn obniżenia nauczycielowi tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć, o których mowa w § 2, dyrektor
szkoły skraca okres realizowania przez nauczyciela obniżonego wymiaru zajęć, z równoczesnym pisemnym
poinformowaniem o tym Zarządu Powiatu, wraz
z uzasadnieniem.
§ 5. Obniżenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nie może spowodować zmniejszenia
wynagrodzenia oraz ograniczenia innych uprawnień
nauczyciela.
§ 6. Nauczyciel korzystający z obniżonego tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nie
może realizować godzin ponadwymiarowych.
Przewodniczący Rady
Krzysztof Dąbrowski
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UCHWAŁA NR VI/69/2011
RADY POWIATU W OLKUSZU
z dnia 11 maja 2011 r.
w sprawie okreņlenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajĉć nauczycieli szkół niewymienionych
w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z późn. zm.),
nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki
okreņlone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów,
logopedów, doradców zawodowych, prowadzących zajĉcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu
wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych o których mowa w przepisach wydanych
na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 7 wrzeņnia 1991 r. o systemie oņwiaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256
poz. 2572 z późn. zm.), zatrudnionych w szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych i placówkach, dla
których organem prowadzącym jest Powiat Olkuski oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajĉć
w formie zaocznej.
Na podstawie art. 12 ust.11 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j.
z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.), art. 42
ust. 7 pkt 3 w związku z art. 91d pkt. 1 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t. j. z 2006 r.
Dz. U. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) oraz art. 4, ust.
1 Ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
(Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449) Rada Powiatu
w Olkuszu uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych
prowadzonych
bezpośrednio
z uczniami niektórych nauczycieli niewymienionych
w art. 42, ust. 3 Karty Nauczyciela, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej w tym nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy
obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, zatrudnionych w szkołach, poradniach psychologicznopedagogicznych i placówkach, dla których organem
prowadzącym jest Powiat Olkuski oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć
w formie
zaocznej
w brzmieniu
ustalonym
w załączniku do niniejszej uchwały.
Załącznik
do uchwały Nr VI/69/2011
Rady Powiatu w Olkuszu
z dnia 11 maja 2011 r.
Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajĉć
niektórych nauczycieli niewymienionych w art. 42,
ust. 3 Karty Nauczyciela, nauczycieli prowadzących
kształcenie w formie zaocznej, w tym nauczycieli
realizujących obowiązki okreņlone dla stanowisk
o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze
godzin, zatrudnionych w szkołach, poradniach
psychologiczno-pedagogicznych i placówkach, dla których
organem prowadzącym jest Powiat Olkuski zwanych dalej
„szkołami” oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin
poszczególnych zajĉć w formie zaocznej.
§ 1.
1. Określa się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin
zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
prowadzonych bezpośrednio z dziećmi i młodzieżą
oraz na rzecz dzieci i ich rodzin przez nauczycieli nie-

§ 2. Tracą moc:
1) Uchwała Nr XXVII/198/2001 Rady Powiatu
w Olkuszu z dnia 27.02.2001 roku w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
niektórych nauczycieli,
2) Uchwała Nr XXVII/197/2001 Rady Powiatu
w Olkuszu z dnia 27.02.2001 roku w sprawie obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli szkół zaocznych, nauczycieli przedmiotów
w różnym wymiarze godzin oraz zasad zaliczania do
wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu w Olkuszu.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, z mocą obowiązującą od
dnia 1 września 2011 roku.
Przewodniczący Rady
Krzysztof Dąbrowski

wymienionych w art. 42 ust. 3 Ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t. j.: Dz. U.
z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z późn. zm.):
1) pedagog 25
2) psycholog 25
3) logopeda 25
4) inni specjaliści 25
5) doradca zawodowy 30
2. Dla ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli wymienionych w ust.
1 przez godzinę zajęć rozumie się 60 minut.
3. Przez zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z dziećmi i uczniami
przez nauczycieli wymienionych w ust. 1 należy rozumieć zajęcia grupowe i indywidualne, wynikające
z realizacji zadań diagnostycznych, terapeutycznych, doradczych, profilaktycznych i korekcyjnych.
§ 2. Określa się tygodniowy obowiązkowy wymiar
godzin zajęć dla nauczycieli zatrudnionych w pełnym
wymiarze czasu pracy realizujących w ramach stosunku
pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym ty-

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 354
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godniowym obowiązkowym wymiarze godzin w szkołach proporcjonalnie do łącznej liczby godzin tych zajęć
w następujący sposób:

5. Wartość godziny ponadwymiarowej oblicza się według
stawki osobistego zaszeregowania i ustalonego tygodniowego obowiązkowego czasu pracy nauczyciela.

1. Wymiar etatu nauczycieli stanowić będzie suma ilorazów liczby realizowanych tygodniowo godzin pracy
na danym stanowisku i obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin pracy na tym stanowisku, według poniższego wzoru:

6. Tygodniowy obowiązkowy czas pracy dla nauczycieli
ustala się indywidualnie dla każdego nauczyciela na
jeden rok szkolny.

WE = a/A + b/B + ...

7. Odpowiedzialnym za prawidłowe ustalenie tygodniowego obowiązkowego czasu pracy jest dyrektor
szkoły, który zatrudnia nauczyciela.

gdzie:

§ 3.

- a, b, … - to tygodniowa liczba godzin zajęć przydzielonych nauczycielowi zgodnie z arkuszem
organizacyjnym szkoły,
- A, B, ...- to liczba godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla poszczególnych
stanowisk dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych,

1. Określa się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin
zajęć dydaktycznych nauczycieli szkół, którzy realizują kształcenie w formie zaocznej w wysokości - 684
godziny rocznie.
2. Do obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych nauczycieli zatrudnionych w szkołach zaocznych zalicza się:

- WE - to wymiar etatu nauczyciela.

1) godziny wykładów, ćwiczeń, konsultacji oraz zajęć
praktycznych,
2) faktycznie zrealizowane godziny poprawiania
i oceniania pisemnych prac kontrolnych i egzaminacyjnych licząc poprawianie trzech prac za jedną
godzinę zajęć dydaktycznych,
3) godziny przeprowadzania egzaminów ustnych licząc czterech uczniów przy egzaminach na jedną
godzinę zajęć dydaktycznych.

2. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli stanowić będzie iloraz łącznej liczby przepracowanych godzin w tygodniu przez nauczyciela
i wymiaru etatu tego nauczyciela ((a+b+…)/WE).
3. Obliczony tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin
nauczyciela w ułamku dziesiętnym zaokrągla się do
godziny w ten sposób, że wielkości wynoszące mniej
niż 0,5 pomija się, a 0,5 i więcej podwyższa się do
pełnej liczby.
4. Wszystkie godziny zrealizowane przez nauczycieli, powyżej ustalonego tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin, o którym mowa w ust. 2 stanowić będą
godziny ponadwymiarowe dla nowo obliczonego pensum, zgodnie z art. 35 ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela.

3. Dla celów obliczania obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych przez godzinę wykładów
i ćwiczeń należy rozumieć jednostkę 45 min., przez
godzinę zajęć praktycznych 55 min., a przez godziny
pozostałych zajęć 60 min.
Przewodniczący Rady
Krzysztof Dąbrowski
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UCHWAŁA NR VI/70/2011
RADY POWIATU W OLKUSZU
z dnia 11 maja 2011 r.
w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajĉć nauczycieli, dla których ustalony
plan zajĉć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zatrudnionych w szkołach, poradniach
psychologiczno-pedagogicznych i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Olkuski.
Na podstawie art. 12 ust.11 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. z 2001 r. Dz. U.
Nr 142, poz.1592 z późn. zm.), art. 42 ust. 7 pkt 1 w
związku z art. 91d pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982
r. - Karta Nauczyciela (t. j. z 2006 r. Dz. U. Nr 97, poz. 674
z późn. zm.) oraz art. 4, ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca
2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449)
Rada Powiatu w Olkuszu uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się zasady rozliczania tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla
których ustalony plan zajęć wynikający z planów nauczania jest różny w poszczególnych okresach roku
szkolnego od obowiązującego tych nauczycieli wymiaru
godzin zajęć, określonego w art. 42 ust. 3 i aktach wykonawczych ustawy Karta Nauczyciela, zatrudnionych
w szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych
i placówkach, dla których organem prowadzącym jest

Powiat Olkuski w brzmieniu ustalonym w załączniku do
niniejszej uchwały
§ 2. Traci moc uchwała Nr XII/79/99 Rady Powiatu Olkuskiego z dnia 07.12.1999r. w sprawie zasad rozliczania
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny
w poszczególnych okresach roku szkolnego.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu Olkuskiego
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego, z mocą obowiązującą od 1 września
2011 r.
Przewodniczący Rady
Krzysztof Dąbrowski

Dziennik Urzędowy
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Załącznik
do uchwały Nr VI/70/2011
Rady Powiatu w Olkuszu
z dnia 11 maja 2011 r.

Okreņla siĉ zasady rozliczania tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajĉć nauczycieli, dla
których ustalony plan zajĉć wynikający z planów
nauczania jest różny w poszczególnych okresach roku
szkolnego, zatrudnionych w szkołach, poradniach
psychologiczno-pedagogicznych i placówkach, dla których
organem prowadzącym jest Powiat Olkuski, zwanych
dalej „szkołami”.
§ 1. Określa się zasady rozliczania tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli
szkół, dla których ustalony plan zajęć wynikający
z planów nauczania jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego od obowiązującego tych nauczycieli wymiaru godzin zajęć, określonego w art. 42 ust. 3 i
aktach wykonawczych ustawy Karta Nauczyciela,
i spowodowany jest:
1) odbywaniem praktyk zawodowych przez uczniów
szkół zawodowych,
2) wcześniejszym zakończeniem zajęć w ostatnich klasach szkół.
§ 2.
1. Nauczyciele zatrudnieni w pełnym wymiarze godzin,
dla których plan zajęć wynikający z planów nauczania
lub organizacji szkoły, w danym okresie roku szkolnego nie wyczerpuje obowiązkowego tygodniowego
wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych
i wychowawczych lub przekracza ten wymiar, zobowiązani są do realizowania w innych okresach trwania roku szkolnego takiego wymiaru tygodniowej
liczby godzin zajęć, zwiększonego lub zmniejszonego,
aby średni wymiar godzin zajęć w ciągu całego roku
szkolnego odpowiadał tygodniowemu obowiązkowemu wymiarowi godzin zajęć, określonemu w art.
42 ust. 3 i aktach wykonawczych ustawy Karta Nauczyciela.
2. Praca wykonywana zgodnie z zasadami rozliczenia
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, określonymi w ust. 1, w okresach realizacji
zwiększonego wymiaru godzin zajęć nie jest pracą
w godzinach ponadwymiarowych.
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3. Dla nauczycieli, którym w arkuszu organizacji szkoły
na dany rok szkolny przydzielono, w niektórych okresach, liczbę godzin zajęć przekraczającą tygodniowy
obowiązkowy wymiar godzin zajęć, godzinami ponadwymiarowymi są godziny zajęć realizowane ponad tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć,
określony według zasad ustalonych w ust.1.
4. Przydzielone w planie organizacyjnym godziny zajęć,
nie zrealizowane przez nauczyciela z powodu choroby lub przyczyn leżących po stronie pracodawcy, nie
wymienionych w § 1, traktuje się dla rocznego rozliczenia godzin jak godziny zajęć zrealizowane, z wyjątkiem godzin ponadwymiarowych, z zastrzeżeniem
ust.5.
5. Określony dla nauczycieli na zasadach ustalonych
w ust. 1 tygodniowy wymiar godzin zajęć, różny
w poszczególnych okresach roku szkolnego, nie może
w okresach zwiększonego wymiaru godzin zajęć,
przekraczać 1,5 tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć.
6. Nauczycielom zatrudnionym w niepełnym wymiarze
godzin zajęć, realizującym różny tygodniowy wymiar
godzin zajęć w poszczególnych okresach roku szkolnego, w umowie o pracę określa się: średni wymiar
godzin zajęć dla całego okresu zatrudnienia lub liczbę
godzin przypadającą na poszczególne okresy zatrudnienia.
7. Różny w poszczególnych okresach roku szkolnego
plan zajęć, powinien być dla każdego nauczyciela
określony w arkuszu organizacji szkoły na dany rok
i podany nauczycielowi do wiadomości przed rozpoczęciem roku szkolnego.
8. W przypadku rozwiązania z nauczycielem stosunku
pracy przed upływem roku szkolnego, na który ustalony został różny plan godzin zajęć, rozliczenie
z przydzielonych w planie organizacyjnym godzin zajęć, następuje z datą ustania stosunku pracy, z tym,
że za wszystkie przepracowane miesiące, bez względu na wymiar zrealizowanych godzin, przysługuje
nauczycielowi prawo do wynagrodzenia zasadniczego za obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć,
określony w art. 42 ust. 3 i aktach wykonawczych
ustawy Karta Nauczyciela, a także za przepracowane
w tym okresie godziny ponadwymiarowe.
Przewodniczący Rady
Krzysztof Dąbrowski
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UCHWAŁA NR VI/71/2011
RADY POWIATU W OLKUSZU
z dnia 11 maja 2011 r.
w sprawie okreņlenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru
zajĉć nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze w szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych
i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Olkuski.
Na podstawie art. 12 ust.11 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j.
z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.), art. 42
ust. 7 pkt 2 w związku z art. 91d pkt. 1 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t. j. z 2006 r.

Dz. U. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) oraz art. 4, ust. 1
Ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
(Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449) Rada Powiatu
w Olkuszu uchwala, co następuje:

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 354
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§ 1. Określa się zasady udzielania i rozmiaru zniżek oraz zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych
prowadzonych
bezpośrednio
z uczniami - dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze,
a także nauczycielom, którzy obowiązki kierownicze
pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze, zatrudnionych w szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych
i placówkach, dla których organem prowadzącym jest
Powiat Olkuski, w brzmieniu ustalonym w załączniku
do niniejszej uchwały.
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w szkołach (zespołach), szkołach (zespołach) specjalnych, placówkach oświatowo-wychowawczych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz szczegółowe zasady zwalniania od obowiązku realizacji
tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, z mocą obowiązującą od
dnia 1 września 2011 roku.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XII/80/99 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 07.12.1999 roku w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze
Załącznik
do uchwały Nr VI/71/2011
Rady Powiatu w Olkuszu
z dnia 11 maja 2011 r.
Zasady udzielania i rozmiaru zniżek oraz zwolnień od
obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru zajĉć
nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze
w szkołach, poradniach psychologicznopedagogicznych i placówkach, dla których organem
prowadzącym jest Powiat Olkuski zwanych dalej
„szkołami”.
§ 1. Przepisy uchwały stosuje się do:

Przewodniczący Rady
Krzysztof Dąbrowski
4) nauczycieli, którzy obowiązki kierownicze pełnią
w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono
stanowisko kierownicze.
§ 2. 1. Nauczycielom, o których mowa w § 1
pkt 1, w związku z koniecznością realizacji zadań
związanych z powierzonym stanowiskiem kierowniczym
w szkole,
poradni
psychologicznopedagogicznej, placówce obniża się tygodniowy
obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych, określony w art. 42,
ust. 3 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta
Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r.: Nr 97, poz. 674,
z późniejszymi zmianami) w zależności od wielkości
i rodzaju szkoły oraz warunków pracy o liczbę godzin
zajęć stanowiących różnicę między obowiązującym
nauczyciela
tygodniowym
wymiarem
zajęć
a następującym tygodniowym wymiarem zajęć określonym w poniższej tabeli:

1) dyrektorów,
2) wicedyrektorów,
3) nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze,
Lp. Stanowisko kierownicze
1.
Dyrektor szkoły (zespołu) liczącej:
1) do 4 oddziałów
2) 5 - 6 oddziałów
3) 7 - 8 oddziałów
4) 9 -16 oddziałów
5) 17 oddziałów i więcej
2.
Dyrektor placówki (zespołu) oświatowej
3.
Dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej
4.
Dyrektor placówki (zespołu) opiekuńczo-wychowawczej
2. Nauczycielom, o których mowa w § 1 pkt 2 i 3,
w związku z koniecznością realizacji zadań związanych z powierzonym stanowiskiem kierowniczym
w szkole, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych, określony w art. 42, ust. 3 Ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela (Dz.
U. z 2006 r.: Nr 97, poz. 674, z późn.i zm.) o liczbę
godzin mniejszą o 4 od liczby godzin obniżonych dyrektorowi odpowiedniej szkoły.
§ 3.
1. Jeżeli warunki funkcjonowania szkoły powodują
znaczne zwiększenie zadań i obowiązków dyrektora
lub zaistnieją przyczyny związane ze specyfiką organizacyjną tej szkoły powodujące czasową destabiliza-

Tygodniowy wymiar zajęć
12
10
8
5
3
10
10
10

cję jej bieżącej pracy – Rada
w uzasadnionych przypadkach:

Powiatu

może

1) zastosować większą ilość godzin obniżenia tygodniowego wymiaru zajęć, niż wynikający z § 2,
2) zwolnić dyrektora szkoły od obowiązku realizacji
tygodniowego
wymiaru
zajęć,
określonego
w art. 42, ust. 3 Karty Nauczyciela.
2. Dyrektor korzystający z dodatkowego obniżenia lub
zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego
wymiaru zajęć, o których mowa w ust. 1 nie może
mieć przydzielonych w tygodniowym planie zajęć
godzin ponadwymiarowych, ani też ich realizować
w ciągu trwania roku szkolnego, z wyjątkiem godzin
doraźnych zastępstw.
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3. Obniżenie tygodniowego wymiaru zajęć większe niż
wynikające z § 2 bądź zwolnienie z tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć może być
cofnięte w każdym czasie z chwilą ustania przyczyn
uzasadniających obniżenie lub zwolnienie z tych zajęć.
§ 4. Nauczycielom, o których mowa w § 1 Zarząd
Powiatu może przydzielić godziny ponadwymiarowe
w arkuszu organizacyjnym szkoły, w wymiarze nie przekraczającym pięciu godzin tygodniowo, jeśli potrzeba
przydzielenia tych godzin wynika z naturalnego przekroczenia pensum oraz z planu nauczania przedmiotu.

Poz. 2963,2964

§ 5. Wymiar zajęć określony w § 2 odnosi się również do nauczycieli, którym powierzono wykonywanie
zadań dyrektora lub inne stanowiska kierownicze
w zastępstwie i obowiązuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie zadań dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego, a jeżeli to powierzenie stanowiska nastąpiło
pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.
Przewodniczący Rady
Krzysztof Dąbrowski

2963

2964
2964

UCHWAŁA NR IX/45/2011
RADY GMINY BABICE
z dnia 29 kwietnia 2011 r.
w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej Rady Gminy Babice na 2011 r.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z poźn. zm.) i art 211 i 212
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 późn. zm.)
§ 1. Dokonuje się zmian w planie przychodów
i dochodów budżetu Gminy Babice na 2011 r. zgodnie
z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych budżetu Gminy Babice na
2011 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej
uchwały.
§ 3. W Uchwale Budżetowej Rady Gminy Babice
na 2011 r. Nr V/17/2011 z dnia 28 stycznia 2011 r.
wprowadza się zmiany wynikające z niniejszej uchwały i załączników. Po zmianach plan dochodów ogółem
wynosi: 18 979 454 zł. , w tym :plan dochodów majątkowych 683 485 zł. :
1. Po
zmianach
plan
wydatków
ogółem
19 425 597,09 zł. w tym wydatki bieżące wynoszą
18 295 905,64 zł. w tym:
- 1. wydatki jednostek budżetowych w kwocie
14 254 246,36 zł. z czego:
- 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich
naliczane w kwocie 10 230 852,88 zł.
- 1.2 wydatki zwiazane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 4 023 393,48 zł.
- 2.dotacje na zadania bieżące w kwocie 1 026
227,60zł.
- 3.świadczenia na rzecz osób fizycznych
w kwocie 2 306 011,72 zł.
- 4. wydatki na obsługę długu publicznego
w kwocie 530 000 zł.
- 5. wydatki realizowane z udziałem środków UE
w kwocie 179 419,96 zł.
2. Po zmianach plan wydatków majątkowych wynosi
1 129 691,45 zł. z czego:

-

wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne
w kwocie 476 248,10 zł.
dotacje na pomoc finansową na wydatki inwestycyjne w kwocie 553 443,35 zł
wydatki na zakup udziałów spółek prawa handlowego w kwocie 100 000 zł.

§ 4. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu
w wysokości 1 946 143,09 zł. oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 500 000 zł.
w specyfikacji jak w załączniku nr 3 do niniejszej
uchwały.
§ 5. Wskutek zmian określonych w uchwale planowany deficyt budżetu wynosi : 446 143,09 zł. Deficyt zostanie pokryty:
-

Przychodami z wolnych środków w wysokości
446 143,09 zł.

§ 6. W Uchwale Budżetowej Rady Gminy Babice
na 2011 r. Nr V/17/2011 z dnia 28 stycznia 2011 r.
dokonuje sie zmian w Załączniku Nr 1 , który po
zmianach otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do
niniejszej uchwały.
§ 7. W Uchwale Budżetowej Rady Gminy Babice
na 2011 r. Nr V/17/2011 z dnia 28 stycznia 2011 r.
wprowadza się zmiany wynikające z niniejszej uchwały i załączników.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Babice
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń
Urzędu Gminy Babice.
Przewodniczący Rady Gminy Babice
Wiesław Domin
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Poz. 2964
Załącznik nr 1
do uchwały Nr IX/45/2011
Rady Gminy Babice
z dnia 29 kwietnia 2011 r.

Zmiany w planie przychodów budżetu Gminy Babice na 2011 r.
Lp.
1.
-

Paragraf
955
Razem:

Nazwa
Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych

Zmniejszenia
-

Zwiększenia
446 143,09
446 143,09

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Babice na 2011 r.
L.p.
1.
-

Dział
710
-

Nazwa
Działalnoņć usługowa
w tym:
dochody bieżące
otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

Zmniejszenia
-

Zwiększenia
12 300,00
12 300,00
12 300,00

Przewodniczący Rady Gminy Babice
Wiesław Domin

Załącznik nr 2
do uchwały Nr IX/45/2011
Rady Gminy Babice
z dnia 29 kwietnia 2011 r.
Zmiany w planie wydatków bieżących i majątkowych budżetu Gminy Babice na 2011 r.
Lp.
1.
-

Dział
600
-

Rozdział
60004
-

-

-

60013
-

-

-

60014
-

2.
-

700
-

60016
70005
-

Nazwa
Transport i łączoņć
Lokalny transport zbiorowy
w tym:
wydatki bieżące
1.wydatki bieżące jednostek budżetowych
1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych
Drogi publiczne wojewódzkie
w tym:
wydatki bieżące
1.wydatki bieżące jednostek budżetowych
1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych
Drogi publiczne powiatowe
w tym:
wydatki bieżące
1.wydatki bieżące jednostek budżetowych
1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych
wydatki majątkowe
2. dotacja celowa
Drogi publiczne gminne
w tym:
wydatki majątkowe
- odwodnienie ul. Sobieskiego w Rozkochowie
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomośćiami
w tym:
wydatki majątkowe

Zmniejszenia
44 875,00
-

Zwiększenia
101 375,00
25 000,00
25 000,00
25 000,00
25 000,00
268,00
268,00
268,00
268,00

44 875,00
-

21 168,64
21 168,64
21 168,64
44 875,00
44 875,00

-

21 168,64
-

54 938,36
54 938,36
54 938,36
50 000,00
50 000,00
50 000,00
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3
-

710
-

71004
-

4.
-

750
-

75022
-

-

-

75023
-

5.
-

754
-

75095
75412
-

6.

756

-

-

-

75647

-

-

-

7.
-

801
-

80101
-
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- budowa parkingu przy ul. Krakowskiej obok szkoły
Działalnoņć usługowa
Plany zagospodarowania przestrzennego
w tym:
wydatki bieżące
1.wydatki bieżące jednostek budżetowych
1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych
w tym:
wydatki majątkowe
- cmentarz w Mętkowie i Jankowicach
Administracja publiczna
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu
w tym:
wydatki bieżące
1.wydatki bieżące jednostek budżetowych
1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych
3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
w tym:
wydatki bieżące
1.wydatki bieżące jednostek budżetowych
1.1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
wydatki majątkowe
- zakup udziałów w spółce "Oczyszczalnia"
Pozostała działalność
w tym:
wydatki bieżące
3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Ochotnicze straże pożarne
w tym:
wydatki bieżące
1.wydatki bieżące jednostek budżetowych
1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych
2.dotacja celowa
w tym:
wydatki majątkowe
- rozbudowa OSP w Rozkochowie
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od
innych jednostek nieposiadajacych osobowowoņci
prawnej oraz wydatki zwiazane z ich poborem
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności
budżetowych
w tym:
wydatki bieżące
1.wydatki bieżące jednostek budżetowych
1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych
Oņwiata i wychowanie
Szkoły Podstawowe
w tym:
wydatki bieżące
1.wydatki bieżące jednostek budżetowych
1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych

Poz. 2964
-

50 000,00
27 300,00
27 300,00
12 300,00
12 300,00
12 300,00

-

15 000,00
15 000,00
112 000,00
7 000,00

8 000,00
-

7 000,00
4 000,00
4 000,00

-

3 000,00
100 000,00

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

-

-

100 000,00
100 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
20 000,00
20 000,00
15 000,00
9 260,00
9 260,00
5 740,00
5 000,00
5 000,00
4 000,00

-

4 000,00
4 000,00
4 000,00
4 000,00
116 000,00
116 000,00

-

16 000,00
16 000,00
16 000,00
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8.
9.
10.
-

851
854
900
-

85195
85415
90001
-

-

-

90003
-

-

-

90015
-

11.
-

926
-

92605
-

-

-
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w tym:
wydatki majątkowe
modernizacja szkoły w Mętkowie
Ochrona zdrowia
Pozostała działalność
w tym:
wydatki bieżące
2. dotacja celowa
Edukacyjna opieka wychowawcza
Pomoc materialna dla uczniów
w tym:
wydatki bieżące
3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Gospodarka komunalna i ochrona ņrodowiska
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
w tym:
wydatki bieżące
1. wydatki bieżące jednostek statutowych
1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych
wydatki majątkowe
2. dotacja celowa
Oczyszczanie miast i wsi
w tym:
wydatki bieżące
1. wydatki bieżące jednostek statutowych
1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych
Oświetlenie ulic,placów i dróg
w tym:
wydatki bieżące
1. wydatki bieżące jednostek statutowych
1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych
wydatki majątkowe
-dobudowa punktów oświetleniowych
Kultura fizyczna
Zadania w zakresie kultury
wydatki bieżące
1. wydatki bieżące jednostek statutowych
1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych
2. dotacje
-

Poz. 2964
-

100 000,00
100 000,00
8 000,00
8 000,00
8 000,00
8 000,00
8 000,00
8 000,00
8 000,00
8 000,00
64 643,09
36 500,00
6 500,00
6 500,00
6 500,00

-

30 000,00
30 000,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00

-

25 143,09
19 000,00
19 000,00
19 000,00

-

6 143,09
6 143,09
3 500,00
3 500,00
3 500,00
3 500,00
3 500,00

3 500,00
3 500,00
3 500,00
3 500,00
56 375,00

514 818,09

Przewodniczący Rady Gminy Babice
Wiesław Domin
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Poz. 2964
Załącznik nr 3
do uchwały Nr IX/45/2011
Rady Gminy Babice
z dnia 29 kwietnia 2011 r.

Przychody i rozchody budżetu
1.
2.
3.
4.
5.
-

DOCHODY OGÓŁEM
WYDATKI OGÓŁEM
DEFICYT (1 - 2)
PRZYCHODY BUDŻETU
Z TEGO:
- KREDYT
- WOLNE ŚRODKI
ROZCHODY BUDŻETU
Z TEGO:
- SPŁATA ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW

18 979 454,00
19 425 597,09
- 446 143,09
1 946 143,09
1 500 000,00
446 143,09
1 500 000,00
1 500 000,00
Przewodniczący Rady Gminy Babice
Wiesław Domin

Załącznik nr 4
do uchwały Nr IX/45/2011
Rady Gminy Babice
z dnia 29 kwietnia 2011 r.
Planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu gminy Babice w 2011 roku
Załącznik nr 1
do uchwały Nr IX/45/2011
Rady Gminy Babice
z dnia 29 kwietnia 2011 r.

Lp.
1

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

Kwota
5
553 443,35
409 550,00

RAZEM:
Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Małopolskiego 600
60013
droga wojewódzka 780 Kraków- Chełmek oraz obejście drogowe
2.
Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Małopolskiego 600
60013
48 768,35
droga wojewódzka 780 - budowa chodnika w Babicach
3.
Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Chrzanowskiego na dro600
60014
55 125,00
gę powiatową w Kwaczale
4.
Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Chrzanowskiego na za754
75495
10 000,00
kup samochodu specjalnego
5.
Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Zator na odbudowę
900
90001
30 000,00
oczyszczalni ścieków
Dotacje celowe na sfinansowanie zadań bieżących zlecanych innym jednostkom sektora finansów publicznych
na 2011 rok
Lp.
Wyszczególnienie
Dział Rozdział
Kwota
1
2
3
4
5
RAZEM:
28 795,60
1.
Dotacja celowa na dofinansowanie własnych zadań bieżących dla Powiatu
754
75421
14 000,00
Chrzanowskiego w zakresie zarządzania kryzysowego
2.
Dotacja celowa dla Gminy Chrzanów na pokrycie kosztów dotacji udzielo801
80104
6 795,60
nej dla Niepublicznego Przedszkola w Chrzanowie
3.
Dotacja celowa na dofinansowanie zadań bieżących dla Powiatu Chrza851
85195
8 000,00
nowskiego na placówkę ratownictwa medycznego
1.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 354

RAZEM:
Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki

1.
2.

Lp.
1

6.

Poz. 2964,2965

Dotacje podmiotowe udzielane dla gminnych instytucji kultury na 2011 rok
Wyszczególnienie
Dział Rozdział
2
3
4

Lp.
1

1.
2.
3.
4.
5.

– 20979 –

921
921

92109
92116

Kwota
5
695 000,00
345 000,00
350 000,00

2) DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
Dotacje celowe na sfinansowanie zadań bieżących zlecanych innym jednostkom spoza sektora finansów
publicznych na 2011 rok
Wyszczególnienie
Dział Rozdział
Kwota
2
3
4
5
RAZEM:
302 432,00
Zadania w zakresie ochrony przed powodzią
010
01008
25 000,00
Zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej
754
75412
31 740,00
Zadania w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych
851
85154
40 000,00
Zadania w zakresie prowadzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej
852
85201
70 000,00
Zadania w zakresie dożywiania-dystrybucja żywności z BŻ
85295
4 000,00
852
Zadania w zakresie kultury fizycznej
926
92605
131 692,00

Przewodniczący Rady Gminy Babice
Wiesław Domin
2964

2965
2965

UCHWAŁA NR X/58/2011
RADY GMINY BABICE
z dnia 27 maja 2011 r.
w sprawie : zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Babice na 2011 rok.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z poźn. zm.) i art 211 i 212
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 późn. zm.)
§ 1.
1. Dokonuje się zmian w planie dochodów bieżących
budżetu gminy Babice na 2011 rok zgodnie
z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących
budżetu gminy Babice na 2011 rok zgodnie
z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Po zmianach plan dochodów budżetu wynosi 18 998 454 zł. w tym : plan dochodów majątkowych
683 485 zł. Po zmianach ustala się wydatki budżetu
w wysokości 19 444 597,09 zł w tym: wydatki majątkowe
1 129
691,45
zł.
i wydatki
bieżące
18 314 905,64 zł. w tym:
-

1. wydatki jednostek budżetowych w kwocie
14 273 246,36 zł.
1.1 wydatki na wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodzeń w kwocie 10 230 952,88 zł.
1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek
budżetowych
w kwocie
4 042 293,48 zł.

-

2. dotacje na zadania bieżące w kwocie
1 030 227,60 zł
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie
2 302 011,72 zł.
4. wydatki na obsługę długu w kwocie 530 000 zł.
5. wydatki realizowane z udziałem środków UE
w kwocie 179 419,96 zł.

§ 3. W Uchwale Budżetowej Rady Gminy Babice
na 2011 r. Nr V/17/2011 z dnia 28 stycznia 2011 r.
dokonuje się zmian w Załączniku Nr 1, który po zmianach otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 4. W uchwale budżetowej Rady Gminy Babice
na 2011 rok, Nr V/17/2011 z dnia 28 stycznia 2011
wprowadza się zmiany wynikające z niniejszej uchwały i załączników.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Babice.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i na tablicy ogłoszeń Urzędu
Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy Babice
Wiesław Domin
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Załącznik nr 1
do uchwały Nr X/58/2011
Rady Gminy Babice
z dnia 27 maja 2011 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY BABICE NA 2011 R.
Lp.
1.

Dział
801

-

-

Nazwa
Oņwiata i wychowanie
dochody bieżące
wpływy z różnych opłat
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
wpływy z usług

OGÓŁEM

Zmniejszenia
149 000,00
149 000,00
-

149 000,00
149 000,00

Zwiększenia
153 000,00
153 000,00
149 000,00
4 000,00

153 000,00

Przewodniczący Rady Gminy Babice
Wiesław Domin

Załącznik nr 2
do uchwały Nr X/58/2011
Rady Gminy Babice
z dnia 27 maja 2011 r.
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY BABICE NA 2011ROK
L.p.
1.

Dział
754

Rozdział
-

2.

801

75412
80101

OGÓŁEM

Nazwa
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Ochotnicze straże pożarne
wydatki bieżące
2. dotacje na zadania bieżące
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych
Oņwiata i wychowanie
Szkoły Podstawowe
wydatki bieżące
1.wydatki bieżące jednostek budżetowych
1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

Zmniejszenia
4 000,00

Zwiĉkszenia
4 000,00

4 000,00
4 000,00

4 000,00
4 000,00
4 000,00

4 000,00

-

-

4 000,00
4 000,00
4 000,00
4 000,00
4 000,00
8 000,00
Przewodniczący Rady Gminy Babice
Wiesław Domin
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Załącznik nr 3
do uchwały Nr X/58/2011
Rady Gminy Babice
z dnia 27 maja 2011 r.

Planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu gminy Babice w 2011 roku
1)DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
Dotacje celowe na sfinansowanie zadań inwestycyjnych na podstawie porozumień
z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 2011 rok
Lp.
Wyszczególnienie
Dział Rozdział
Kwota
1
2
3
4
5
RAZEM:
553 443,35
1.
Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Małopolskiego - 600
60013
409 550,00
droga wojewódzka 780 Kraków- Chełmek oraz obejście drogowe
2.
Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Małopolskiego - 600
60013
48 768,35
droga wojewódzka 780 - budowa chodnika w Babicach
3.
Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Chrzanowskiego na
600
60014
55 125,00
drogę powiatową w Kwaczale
4.
Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Chrzanowskiego na
754
75495
10 000,00
zakup samochodu specjalnego
5.
Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Zator na odbudowę
900
90001
30 000,00
oczyszczalni ścieków
Dotacje celowe na sfinansowanie zadań bieżących zlecanych innym jednostkom sektora finansów publicznych na 2011 rok
Lp.
Wyszczególnienie
Dział Rozdział
Kwota
1
2
3
4
5
RAZEM:
28 795,60
1.
Dotacja celowa na dofinansowanie własnych zadań bieżących dla Po754
75421
14 000,00
wiatu Chrzanowskiego w zakresie zarządzania kryzysowego
2.
Dotacja celowa dla Gminy Chrzanów na pokrycie kosztów dotacji udzie- 801
80104
6 795,60
lonej dla Niepublicznego Przedszkola w Chrzanowie
3.
Dotacja celowa na dofinansowanie zadań bieżących dla Powiatu Chrza851
85195
8 000,00
nowskiego na placówkę ratownictwa medycznego

Lp.
1
1.
2.

Lp.
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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

921
921

92109
92116

Kwota
5
695 000,00
345 000,00
350 000,00

2) DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
Dotacje celowe na sfinansowanie zadań bieżących zlecanych innym jednostkom spoza sektora finansów publicznych na 2011 rok
Wyszczególnienie
Dział Rozdział
Kwota
2
3
4
5
RAZEM:
306 432,00
Zadania w zakresie ochrony przed powodzią
010
01008
25 000,00
Zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej
754
75412
35 740,00
Zadania w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych
851
85154
40 000,00
Zadania w zakresie prowadzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej
852
85201
70 000,00
Zadania w zakresie dożywiania-dystrybucja żywności z BŻ
85295
4 000,00
852
Zadania w zakresie kultury fizycznej
926
92605
131 692,00

Przewodniczący Rady Gminy Babice
Wiesław Domin
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UCHWAŁA NR VII/62/11
RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA
z dnia 20 czerwca 2011 r.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bystra-Sidzina na 2011 rok.
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy
Bystra-Sidzina uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu Gminy
Bystra-Sidzina na 2011 rok o kwotę 114.456,60 zł
oraz
dokonuje
się
przeniesień,
zgodnie
z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Planowane wydatki po zmianie wynoszą 20.293.005,61
zł.
2. Zwiększa się planowany deficyt budżetu o kwotę
114.456,60 zł. Planowany deficyt budżetu po zmianie wynosi 2.117.561,32 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciąganych kredytów w kwocie 2.000.000,00 zł,
2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych wprowadzonych do budżetu w łącznej kwocie
1.137.561,32 zł.
3.

Zwiększa się przychody budżetu o kwotę
114.456,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Łączna kwota przychodów budżetu po zmianie wynosi 3.167.561,32 zł.

4. Zwiększa się planowane kwoty dotacji udzielanych
z budżetu Gminy Bystra-Sidzina w 2011 roku
o kwotę 20.590,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr
3 do niniejszej uchwały. Łączna planowana kwota
dotacji po zmianie wynosi 1.662.515,64 zł.
5. Wprowadza się następujące zmiany uchwały:
1) w § 4:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
"2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych w 2011 roku kredytów w wysokości
2.000.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu."
b) w ust. 2 uchyla się pkt 1 i pkt 2,
2) w § 8 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
"1) udzielania w roku budżetowym
i gwarancji do kwoty 42.000,00 zł,".

poręczeń

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Bystra-Sidzina.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Bystra-Sidzina:
Jan Motor
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Przewodniczący Rady Gminy Bystra-Sidzina:
Jan Motor
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Rady Gminy Bystra-Sidzina
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ZMIANY W PRZYCHODACH I ROZCHODACH BUDŻETU GMINY BYSTRA-SIDZINA NA 2011 ROK
Lp.
1

Treść
2
Przychody ogółem:
Wolne środki, o których mowa w art. 217
ust. 2 pkt 6 ustawy
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów
udzielonych ze środków publicznych
Przychody z zaciągniętych pożyczek
i kredytów na rynku krajowym
Rozchody ogółem:
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek
i kredytów

1
2
3

1

Klasyfikacja
§
3

Plan przed
zmianą
4
3 053 104,72

950

Zmiana +/-

Plan po zmianie

4
114 456,60

6
3 167 561,32

1 023 104,72

114 456,60

1 137 561,32

951

30 000,00

0,00

30 000,00

952

2 000 000,00

0,00

2 000 000,00

1 050 000,00

0,00

1 050 000,00

1 050 000,00

0,00

1 050 000,00

992

Przewodniczący Rady Gminy Bystra-Sidzina:
Jan Motor
Załącznik nr 3
do uchwały Nr VII/62/11
Rady Gminy Bystra-Sidzina
z dnia 20 czerwca 2011 r.
ZMIANY PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY BYSTRA-SIDZINA W 2011 ROKU

Dział

Rozdział

Nazwa

1

2

3
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Domy i ośrodki kultury,
świetlice i kluby
Dotacje celowe z budżetu
na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji
i zakupów inwestycyjnych innych jednostek
sektora finansów publicznych
Gminny Ośrodek Kultury
Promocji Turystyki
i Sportu Bystra-Sidzina
w Sidzinie
Muzea
Dotacja podmiotowa
z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
Skansen w Sidzinie Muzeum Kultury Ludowej
Dotacje razem:
Plan przed zmianą
Zmiany +/Plan po zmianie

921
92109

92118

Ogółem:

Dla jednostek sektora finansów publicznych
Plan przed
Plan po
Zmiana +/zmianą
zmianie
4
5
6

Dla jednostek spoza sektora finansów
publicznych
Plan przed
Plan po
Zmiana +/zmianą
zmianie
7
8
9

639 404,00

20 590,00

659 994,00

0,00

0,00

0,00

381 688,00

10 590,00

392 278,00

0,00

0,00

0,00

30 000,00

10 590,00

40 590,00

0,00

0,00

0,00

30 000,00

10 590,00

40 590,00

0,00

0,00

0,00

118 108,00

10 000,00

128 108,00

0,00

0,00

0,00

118 108,00

10 000,00

128 108,00

0,00

0,00

0,00

118 108,00

10 000,00

128 108,00

0,00

0,00

0,00

1 385 962,04

20 590,00

1 406 552,04 255 963,60
1 641 925,64
20 590,00
1 662 515,64

0,00

255 963,60

Przewodniczący Rady Gminy Bystra-Sidzina:
Jan Motor
2966
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UCHWAŁA NR VII/68/11
RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA
z dnia 20 czerwca 2011 r.
w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 w związku z art. 40
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym/
Dz. U.z 2001 r. Nr 142. poz. 1591 z póź. zm./ oraz art. 15
i 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95,
poz. 613 z późn. zm.) - Rada Gminy Bystra-Sidzina
uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej obowiązujące na obszarze gminy w następujących wysokościach:
1. Przy sprzedaży detalicznej bez względu na rodzaj
sprzedaży z samochodu powyżej 1,5 t, platformy
20,00 zł.
2. Przy sprzedaży detalicznej z samochodu osobowego,
przyczepki 15,00 zł.

§ 2.
1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.
2. Na inkasenta wyznacza się pracownika Gminy upoważnionego przez Wójta Gminy.
3. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości do
25 % od zebranych kwot opłaty targowej.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr XIII/86/07 Rady Gminy
Bystra-Sidzina z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie
ustalenia stawek opłaty targowej.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Bystra-Sidzina.
§ 5. Uchwała wchodzi wżycie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Bystra-Sidzina:

3. Za zajęcie placu przed samochodem i stragan
-

Jan Motor

nie więcej niż 3 m215,00 zł.
za każdy następny m2 5,00 zł.

967

2968
2968

UCHWAŁA NR VIII/97/2011
RADY MIEJSKIEJ W OLKUSZU
z dnia 17 maja 2011 r.
w sprawie: ustalenia wysokoņci opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dzieciĉcych
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U.
z 2001 r. Nr142 poz.1591 z póź. zm./, w związku z art. 33
ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad
dziećmi w wieku do lat 3 ( Dz. U. Nr 45, poz.235) - Rada
Miejska w Olkuszu uchwala
§ 1. Ustala się opłatę za wpis do rejestru żłobków
i klubów dziecięcych prowadzonych na terenie Miasta
i Gminy Olkusz w wysokości 40 % minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym

wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200 poz. 1679 z późn.
zm.).
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta i Gminy Olkusz.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Olkuszu:
Jan Kucharzyk

2968

2969
2969

UCHWAŁA NR VIII/88/2011
RADY MIEJSKIEJ W OLKUSZU
z dnia 17 maja 2011 r.
w sprawie: ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawĉ nieruchomoņci położonych w granicach miasta i poza
jego granicami, stanowiących mienie komunalne.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. a i art. 40 ust. 2
pkt 3, 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. 13 ust. 1 ustawy z dnia

21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz.651 z późn. zm. )
Rada Miejska uchwala:
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§ 1.
1. Ustalić, że minimalne stawki czynszu za grunty stanowiące mienie komunalne, w wysokości określonej
w § 2 niniejszej uchwały, przy zastrzeżeniu, że roczny
czynsz za dzierżawę gruntu komunalnego, bez względu na powierzchnię i cel dzierżawy nie może być niższy niż 30,00 zł.
§ 2.
1. Ustalić minimalne stawki czynszu za dzierżawę nieruchomości:
1) za nieruchomości gruntowe wydzierżawione na
prowadzenie działalności handlowo- usługowej
(poza placem targowym) położone:
a) w granicach miasta w strefie I – 6 zł za 1m2
w stosunku miesięcznym,
b) w granicach miasta w strefie II – 4,50 zł za 1m2
w stosunku miesięcznym,
c) poza granicami miasta – 2,50 zł za 1m2
w stosunku miesięcznym.
2) za nieruchomości wydzierżawione na prowadzenie
usług rzemieślniczych, krawieckich i szewskich położone:
a) w granicach miasta w strefie I – 2 zł za 1m2
w stosunku miesięcznym,
b) w granicach miasta w strefie II – 1 zł za 1m2
w stosunku miesięcznym,
c) poza granicami miasta – 0,50 zł za 1m2
w stosunku miesięcznym
3) za nieruchomości wydzierżawione pod uprawy rolne, ogrodnicze i warzywnicze o powierzchni:
- od 1m2 do 500m2 - 60 zł w stosunku rocznym,
- powyżej 500m2 do 1500m2 - 70 zł w stosunku
rocznym
- powyżej 1500m2 do 5000m2 - 80 zł w stosunku
rocznym,
- powyżej 5000m2 do 20000m2 - 100 zł
w stosunku rocznym,
- powyżej 20000m2 do 30000m2 - 300 zł
w stosunku rocznym
- powyżej 30000m2 - 500 zł w stosunku rocznym.
4) za nieruchomości wydzierżawione pod zieleń przydomową – ozdobną:
a) o powierzchni od 1m2 do 50m2:
- w granicach miasta – 1,60 zł z 1m2
w stosunku rocznym,
- poza granicami miasta – 0,80 zł za 1m2
w stosunku rocznym,
b) o powierzchni powyżej 50m2 do 100m2:
- w granicach miasta – 1,40 zł za 1m2
w stosunku rocznym
- poza granicami miasta – 0,70 zł za 1m2
w stosunku rocznym,
c) o powierzchni powyżej 100m2:
- w granicach miasta – 0,70 zł za 1m2
w stosunku rocznym,
- poza granicami miasta – 0,35 zł za 1m2
w stosunku rocznym.
5) za nieruchomości wydzierżawione pod stawy rybne
- 0,08 zł za 1m2 w stosunku rocznym.
6) za nieruchomości wydzierżawione pod garaż:
a) w granicach miasta – 1,00 zł za 1m2 w stosunku
miesięcznym,
b) poza granicami miasta – 0,50 zł za 1 m2
w stosunku miesięcznym.

Poz. 2969

7) za nieruchomości wydzierżawione na cele dojazdowe, przejścia:
a) w granicach miasta – 0,50 zł za 1m2 w stosunku
miesięcznym,
b) poza granicami miasta – 0,25 zł za 1 m2
w stosunku miesięcznym.
8) za nieruchomości wydzierżawione pod parking:
a) w granicach miasta - 0,60zł za 1m2 w stosunku
miesięcznym
b) poza granicami miasta - 0,30zł za 1m2
w stosunku miesięcznym.
9) za nieruchomości wydzierżawione na składowanie:
a) w granicach miasta – 0,50 zł za 1m2 w stosunku
miesięcznym,
b) poza granicami miasta – 0,25 zł za 1 m2
w stosunku miesięcznym.
10) za nieruchomości wydzierżawione pod ustawienie
kontenerów na śmieci:
a) o powierzchni od 1m2 do 30m2:
- w granicach miasta - 50,00zł w stosunku rocznym
- poza granicami miasta - 25,00zł w stosunku
rocznym
b) o powierzchni powyżej 30m2 :
- w granicach miasta - 100,00zł stosunku rocznym,
- poza granicami miasta - 50,00zł w stosunku
rocznym.
11) za dzierżawę nieruchomości przeznaczonej pod
magazyn:
a) w granicach miasta - 1,70zł za 1m2 w stosunku
miesięcznym,
b) poza granicami miasta - 1,00zł za 1m2
w stosunku miesięcznym.
2. Ustalić minimalne stawki za dzierżawę powierzchni
na umieszczenie reklamy – 35 zł za 1m2 reklamy
w stosunku miesięcznym.
§ 3. Do stawek czynszu dzierżawnego zostanie doliczony podatek VAT według obwiązujących stawek.
§ 4. Za nieruchomości wydzierżawione na inne cele
niż określone w §2 uchwały stawki ustala Burmistrz
Miasta i Gminy.
§ 5.
1. Ustalić, że strefę I miasta stanowi obszar położony
pomiędzy: torami kolejowymi od strony południowej, drogą nr 94 od strony północnej, wiaduktem od
strony wschodniej i cmentarzem od strony zachodniej.
2. Ustalić, że strefę II miasta stanowi obszar miasta położony poza granicami strefy I.
§ 6.
1. Ustalić następujące terminy zapłaty czynszu:
1) jeśli dzierżawa ma trwać dłużej niż miesiąc lub gdy
umowa zawarta jest na czas nie oznaczony – do
10 każdego miesiąca z góry, z zastrzeżeniem ust. 2
2) jeśli dzierżawa ma trwać krócej niż jeden miesiąc –
z góry za cały okres dzierżawy.
2. Ustalić, że za dzierżawę nieruchomości na cele określone w § 2 ust. 1 pkt 3, 4, 5 i 10 czynsz płatny jest do
31 marca każdego roku z góry.
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§ 7. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi
Miasta i Gminy.
§ 8. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr XIV/140/2007 Rady Miejskiej
w Olkuszu z dnia 25 września 2007 r. w sprawie: ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości położonych w granicach miasta i poza jego
granicami, stanowiących mienie komunalne oraz Zarządzenie nr 0151/542/2007 Burmistrza Miasta i Gminy
w Olkuszu z dnia 15.11.2007r.

Poz. 2969,2970,2971

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14-dni od
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego
z mocą
obowiązującą
od
01.10.2011r.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Olkuszu:
Jan Kucharzyk
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UCHWAŁA NR IX/51/11
RADY GMINY SPYTKOWICE
z dnia 21 czerwca 2011 r.
w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomoņci
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 w związku z art 40
i 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity - Dz.U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 z późniejszymi zmianami) art.7 ust. 3 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity - Dz.U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613
z późniejszymi zmianami)

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Spytkowice.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego i ma zastosowanie do podatku należnego od 2011 roku.

Rada Gminy Spytkowice uchwala, co nastĉpuje:

Przewodniczący Rady
mgr inż. Jerzy Piórowski

§ 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości budynki, budowle, grunty lub ich części zajęte pod cmentarze.
2970
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UCHWAŁA NR VII/43/2011
RADY GMINY TYMBARK
z dnia 27 maja 2011 r.
w sprawie ustanowienia tytułów: ,,Honorowy Obywatel Gminy Tymbark” i ,,Zasłużony Obywatel Gminy Tymbark”
Na podstawie art. 18 ust.1 i ust 2 pkt 14 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tekst. jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591
z zm.) Rada Gminy Tymbark uchwala, co nastĉpuje:
§ 1.
1. Ustanawia się tytuły:
1/ Honorowy Obywatel Gminy Tymbark 2/ Zasłużony Obywatel Gminy Tymbark.
2. Zasady i tryb nadawania tytułów o których mowa w ust. 1 określa załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Tymbark
§ 3. Traci moc uchwała z dnia 15 lutego 2000 roku nr XI/109/2000 w sprawie określenia kryteriów
przyznawania medalu za ,,Za zasługi dla Gminy Tymbark”
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego
Przewodniczący Rady Gminy
mgr Marian Zimirski
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Załącznik
do uchwały Nr VII/43/2011
Rady Gminy Tymbark
z dnia 27 maja 2011 r.
Regulamin w sprawie zasad i trybu nadawania tytułów
,,Honorowy Obywatel Gminy Tymbark” i ,,Zasłużony
Obywatel Gminy Tymbark”
§ 1. Tytuł ,,Honorowy Obywatel Gminy Tymbark”
i ,,Zasłużony Obywatel Gminy Tymbark” nadaje Rada
Gminy Tymbark w drodze uchwały na wniosek Kapituły
o której mowa w § 2.
§ 2.
1. W skład Kapituły wybieranej przez Radę Gminy Tymbark wchodzi 5 członków.
2. Kapituła spośród swego grona wybiera przewodniczącego. 3. Przewodniczący Kapituły zwołuje posiedzenia Kapituły, na które może zaprosić osoby spoza
składu Kapituły z głosem doradczym.
3. Kapituła podejmuje decyzje na zasadzie konsensusu,
a w przypadku rozbieżności zdań w drodze głosowania większością głosów.
4. Obsługę administracyjną Kapituły zapewnia Urząd
Gminy.
5. Kapituła pracuje z wyłączeniem jawności obrad.
§ 3.
1. Wnioski w sprawie nadania tytułu ,,Honorowy Obywatel Gminy Tymbark” i ,,Zasłużony Obywatel Gminy Tymbark” mogą składać:
1) Przewodniczący Rady Gminy

Poz. 2971

3. Akt nadania tytułu oraz okolicznościowy medal wręcza się podczas uroczystej sesji z okazji świat państwowych lub uroczystości gminnych.
4. Wzór aktu nadania oraz wzór medalu zostanie zatwierdzony przez Kapitułę
5. W przypadkach szczególnych Przewodniczący Gminy
w porozumieniu
z Wójtem
może
zdecydować
o innym sposobie wręczenia.
6. Osobie wyróżnionej tytułem o którym mowa w pkt. 1
przysługuje: - prawo używania tytułu - prawo uczestniczenia na prawach Honorowego Gościa w sesjach
Rady Gminy oraz uroczystościach państwowych
i gminnych na terenie Gminy.
§ 5. Zasłużony Obywatel Gminy Tymbark
1. Tytuł ,,Zasłużony Obywatel Gminy Tymbark” nadawany jest mieszkańcom Gminy jako wyróżnienie za
szczególne i niepodważalne zasługi dla wspólnoty
gminnej w dziedzinie: - nauki i oświaty - kultury
i sportu - ochrony zdrowia - promocji przedsiębiorczości - inicjatyw społecznych
2. Tytuł ,,Honorowy Obywatel Gminy Tymbark” nadaje
się w drodze uchwały Rady Gminy na wniosek Kapituły.
3. Akt nadania tytułu oraz okolicznościowy medal wręcza się podczas uroczystej sesji z okazji świat państwowych lub uroczystości gminnych.
4. Wzór aktu nadania oraz wzór medalu zostanie zatwierdzony przez Kapitułę
5. W przypadkach szczególnych Przewodniczący Gminy
w porozumieniu
z Wójtem
może
zdecydować
o innym sposobie wręczenia.

4) Organizacje pozarządowe działające na terenie
Gminy Tymbark

6. Osobie wyróżnionej tytułem o którym mowa przysługuje: - prawo używania tytułu - prawo uczestniczenia
na prawach Honorowego Gościa w sesjach Rady
Gminy
oraz
uroczystościach
państwowych
i gminnych na terenie Gminy

2. Zgłoszenia składane są do Kapituły za pośrednictwem
Urzędu Gminy Tymbark

7. Tytuł ,,Zasłużony Obywatel Gminy Tymbark” może
być nadawany pośmiertnie.

2) Wójt Rady Gminy
3) Grupa 5 radnych

3. Zgłoszenie powinno zawierać przedstawienie sylwetki
kandydata wraz z uzasadnieniem
4. Kapituła może samodzielnie bez uprzedniego wniosku
podmiotów wymienionych w ust. 1 wnioskować do
Rady Gminy o nadanie tytułów o których mowa
w par. 1
§ 4. Honorowy Obywatel Gminy Tymbark
1. Tytuł ,,Honorowy Obywatel Gminy Tymbark” jest
wyrazem uznania społeczności Gminy Tymbark dla
osób nie będących mieszkańcami Gminy, które
w sposób szczególny zasłużyły się dla jej rozwoju
społecznego i gospodarczego.
2. Tytuł ,,Honorowy Obywatel Gminy Tymbark” nadaje
się w drodze uchwały Rady Gminy na wniosek Kapituły.
2971

§ 6. Postanowienia końcowe
1. Koszty związane z przyznaniem tytułów pokrywane są
z budżetu Gminy.
2. W przypadku popełnienia czynu niegodnego tytułów
,,Honorowy Obywatel Gminy Tymbark” i ,,Zasłużony
Obywatel Gminy Tymbark”, Rada Gminy w drodze
uchwały na wniosek Kapituły może pozbawić tytułu.
Przewodniczący Rady Gminy
mgr Marian Zimirski
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UCHWAŁA NR VII/40/2011
RADY GMINY TYMBARK
z dnia 27 maja 2011 r.
w sprawie Uchwala siĉ Regulamin okreņlający kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego
funduszu nagród, za ich osiągniĉcia dydaktyczno – wychowawcze, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
Na podstawie art. 49 ust. 1 pkt 1 i ust. 2,
w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia
1982 r. – Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2006 r.
Nr 170 poz .1218 z późn. zm.) 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 (Dz. U. z 2010 r. Nr 17 poz. 95)
Rada Gminy Tymbark uchwala, co nastĉpuje:

§ 2. Wykonanie uchwały powierza sie Wójtowi
Gminy Tymbark.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
mgr Marian Zimirski

§ 1. Uchwala się Regulamin określający kryteria
i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród, za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze, stanowiący załącznik Nr 1 do
niniejszej uchwały.
Załącznik
do uchwały Nr VII/40/2011
Rady Gminy Tymbark
z dnia 27 maja 2011 r.
REGULAMIN
OKREŚLAJĄCY KRYTERIA I TRYB PRZYZNAWANIA
NAGRÓD DLA NAUCZYCIELI ZE SPECJALNEGO FUNDUSZU NAGRÓD, ZA ICH OSIĄGNIĘCIA
DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE
Rozdział 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:
1) szkole – należy przez to rozumieć także przedszkole
2) dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora szkoły i przedszkola,
3) nauczycielu – należy przez to rozumieć nauczyciela
zatrudnionego w przedszkolu i szkole, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tymbark,
4) Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Tymbark,
5) funduszu nagród – należy przez to rozumieć specjalny
fundusz na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia
dydaktyczno
–
wychowawcze
wyodrębniony
w budżecie gminy.
§ 2. Specjalny fundusz na nagrody dla nauczycieli
za ich osiągnięcia dydaktyczno wychowawcze, utworzony w budżecie gminy - dzieli się w następujący sposób:
1) 70 % środków funduszu przeznacza się na nagrody
Dyrektora, 2) 30 % środków funduszu przeznacza się
na nagrody Wójta,
2. Nagrody, o których mowa w ust. 1 mogą być przyznane nauczycielowi po przepracowaniu w szkole co
najmniej roku.

3. W przypadku nagrody Wójta jej wysokość określa
Wójt.
4. W przypadku nagrody Dyrektora jej wysokość określa
Dyrektor. Wysokość nagrody Dyrektora nie może
przekroczyć 80 % wysokości nagrody Wójta.
5. Nagrody Wójta i Dyrektora są przyznawane z okazji
Dnia Edukacji Narodowej. W uzasadnionych przypadkach nagrodę można przyznać w innym terminie, np.
z okazji zakończenia roku szkolnego, dla odchodzących na emeryturę lub rentę, z okazji święta lub innego jubileuszu szkoły.
6. Nauczyciel, któremu przyznano nagrodę otrzymuje
dyplom, którego odpis umieszcza się w teczce akt
osobowych.
Rozdział 2
KRYTERIA I TRYB PRZYZNAWANIA NAGRÓD WÓJTA
§ 3.
1. Nagrody Wójta przyznaje się za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktyczno - wychowawczej, pracy opiekuńczo - wychowawczej oraz realizacji innych zadań
statutowych szkoły, a w szczególności za:
1) sukcesy uczniów będące efektem pracy nauczyciela, zwłaszcza pozalekcyjnej, osiągane w:
a) olimpiadach i konkursach przedmiotowych na
szczeblu szkoły, gminy, powiatu, województwa
i centralnym,
b) egzaminach i sprawdzianach przeprowadzanych
przez okręgowe komisje egzaminacyjne oraz
badaniach wewnętrznych,
c) dziedzinie artystycznej i sportowej na terenie
szkoły, gminy, powiatu, województwa i centralnym,
2) efektywną pracę na rzecz:
a) rozwijania zainteresowań i uzdolnień kierunkowych uczniów,
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b) pomocy uczniom mającym trudności w nauce,
w tym zwłaszcza w ramach pracy pozalekcyjnej,
3) powszechnie uznawane efekty w pracy wychowawczej oraz na rzecz przeciwdziałania zjawiskom
patologii społecznej,
4) utrzymywanie ścisłej współpracy ze środowiskiem
rodzinnym dziecka,
5) opracowywanie, wdrażanie i propagowanie programów autorskich, stosowanie i upowszechnianie innowacyjnych rozwiązań w procesie nauczania i wychowania,
6) dzielenie się swoim doświadczeniem poprzez publikacje w czasopismach pedagogicznych oraz
w innych formach,
7) efektywne pełnienie różnorakich funkcji społecznych, np. lidera zespołu przedmiotowego, opiekuna samorządu uczniowskiego, drużyny harcerskiej, koła PCK,
8)

działalność na rzecz środowiska lokalnego,
w szczególności działania integrujące społeczność
szkoły i środowiska, np. w zakresie ochrony
zdrowia, bezpieczeństwa publicznego, sportu lub
kultury,

9) skuteczne włączanie rodziców w programowe
i organizacyjne sprawy klasy, szkoły,
10) efekty w działaniach na rzecz:
a) realizacji zadań ogólnoszkolnych,
b) pomocy w adaptacji zawodowej nauczycieli podejmujących pracę w zawodzie,
c) współpracy z innymi szkołami, instytucjami
oświatowymi, kulturalnymi, samorządem lokalnym oraz organizacjami pozarządowymi.
2. W przypadku przyznania nagrody Wójta osobie
zajmującej stanowisko kierownicze wymagana
jest efektywna praca organizacyjno - menadżerska, przy równoczesnym wypełnianiu przez szkołę
funkcji dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym za:
a) opracowywanie i wdrażanie systemu zapewniającego wysoką jakość pracy szkoły,
b) skuteczne wprowadzanie zmian wynikających
z funkcjonującego systemu oświaty,
c) opracowywanie i wdrażanie programów i rozwiązań innowacyjnych w szkole, d) podejmowanie działań na rzecz promocji szkoły
w środowisku i kreowanie jej pozytywnego
wizerunku, e) wzbogacanie bazy szkoły oraz
szczególna troska o stan majątku szkolnego,
f) efektywne działania na rzecz pozyskiwania
środków specjalnych i funduszy zewnętrznych,
g) opracowanie i wdrażanie programu zmniejszającego koszty funkcjonowania szkoły.
3. Nagrody Wójta mogą być przyznawane nauczycielom za udokumentowane osiągnięcia określone
w § 3 ust. 1.

Poz. 2972
§ 4.

1. Nagrodę Wójta dyrektorowi szkoły przyznaje się na
wniosek złożony przez:
1) organ sprawujący nadzór pedagogiczny,
2) radę szkoły,
3) radę pedagogiczną,
4) radę rodziców,
5) związki zawodowe zrzeszające nauczycieli i działające w szkole,
6) właściwą komisję Rady Gminy.
2. Nauczycielom, w tym zajmującym stanowiska kierownicze inne niż dyrektor, nagrodę Wójta przyznaje
sie na wniosek złożony przez:
1) dyrektora,
2) radę szkoły,
3) radę pedagogiczną,
4) radę rodziców,
5) związki zawodowe zrzeszające nauczycieli i działające w szkole,
6) właściwą komisję Rady Gminy.
3. Wójt, z własnej inicjatywy, może przyznać nagrodę
Wójta dyrektorom, nauczycielom zajmującym inne
niż dyrektor stanowiska kierownicze oraz pozostałym
nauczycielom.
§ 5. Wnioski, o których mowa w § 4 ust. 1, zawierające uzasadnienie podpisują wnioskodawcy, przy czym,
gdy wnioskodawcą jest organ kolegialny, wniosek podpisuje przewodniczący lub zastępca przewodniczącego
tego organu.
2. W szkołach, w których nie ma stanowiska wicedyrektora, w przypadku składania wniosków o nagrody dla
dyrektora przez organ, o którym mowa w § 4 ust. 1
pkt. 3, wniosek podpisuje upoważniony członek rady
pedagogicznej.
3. Wnioski, o których mowa w § 4 ust. 1 i 2 podlegają
zaopiniowaniu przez:
1) radę pedagogiczną – informację należy umieścić
we wniosku,
2) związki zawodowe zrzeszające nauczycieli i działające w szkole, jeśli nauczyciel, którego wniosek
dotyczy, jest członkiem danej organizacji związkowej. Wymieniona organizacja związkowa może
– na prośbę nauczyciela nie będącego członkiem
związku zawodowego – wyrazić swoją opinię we
wniosku o nagrodę. Informację o zaopiniowaniu
przez związek zawodowy należy umieścić we
wniosku.
§ 6. Wnioski o nagrodę Wójta składa się na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego
Regulaminu, w sekretariacie Urzędu Gminy Tymbark
w terminach:
a) do dnia 30 września każdego roku – w przypadku
nagród wręczanych w Dniu Edukacji Narodowej.
b) w przypadku nagród wręczanych z innych okazji – co
najmniej 2 tygodnie przed planowanym terminem
wręczenia.
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Rozdział 3
KRYTERIA I TRYB PRZYZNAWANIA NAGRÓD
DYREKTORA

Poz. 2972

4) rady rodziców,
5) związków zawodowych zrzeszających nauczycieli
i działających w szkole.

§ 7. Nagrody dyrektora przyznają nauczycielom
oraz ustalają ich wysokość, z zastrzeżeniem § 2 ust. 4,
dyrektorzy szkół, za udokumentowane osiągnięcia
w pracy dydaktyczno-wychowawczej, pracy opiekuńczo
- wychowawczej oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły, o których mowa w § 3 niniejszego Regulaminu.

§ 9. Przy składaniu wniosków o nagrody dyrektora
w zakresie formy i trybu ich składania stosuje sie odpowiednio przepisy Rozdziału II.

§ 8. Nagrody dyrektora mogą być przyznawane na
wniosek:

§ 10. Zmian w Regulaminie dokonuje sie w trybie
właściwym dla jego ustanowienia.

Rozdział 4
PRZEPISY KOŃCOWE

1) dyrektora,
2) rady szkoły,
3) rady pedagogicznej,
2972

Przewodniczący Rady Gminy
mgr Marian Zimirski
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Przewodniczący Rady Gminy
mgr Marian Zimirski
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UCHWAŁA NR XI/76/11
RADY MIEJSKIEJ W ZATORZE
z dnia 28 czerwca 2011 r.
w sprawie okreņlenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, 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 późn. zm.) oraz art.
81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn.
zm.)
Rada Miejska w Zatorze uchwala co następuje:
§ 1.
1. Uchwała określa:
1) warunki ubiegania się o dotację na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich
i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytków,
2) rodzaj danych i informacji, które należy zawrzeć
we wniosku o dotację,
3) tryb postępowania z wnioskiem o udzielenie dotacji,
4) postanowienia, jakie powinna zawierać umowa
o udzielenie dotacji,
5) zasady rozliczania dotacji, terminy zwrotu dotacji
do budżetu Gminy Zator.
2. Znaczenie użytych w uchwale pojęć dotyczących zabytków lub czynności z nimi związanych określają
przepisy ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz rozporządzeń
wydanych na podstawie tej ustawy.
3. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) pracach lub robotach budowlanych przy zabytku –
należy przez to rozumieć prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków,
2) beneficjencie – należy przez to rozumieć podmiot,
któremu na zasadach określonych niniejszą
uchwalą przyznano dotację z budżetu Gminy Zator
na prace lub roboty budowlane przy zabytku,
§ 2.
1. Z budżetu Gminy Zator mogą być udzielane dotacje
celowe na dofinansowanie prac lub robót budowlanych przy zabytku, jeżeli zabytek ten spełnia łącznie
następujące kryteria:
1) znajduje się na stałe na obszarze Gminy Zator,
2) posiada istotne znaczenie historyczne, artystyczne
lub kulturowe dla mieszkańców Gminy Zator,

3) jest wpisany do rejestru zabytków.
2. Dotacja na prace lub roboty budowlane przy zabytku
może finansować nakłady obejmujące:
1) sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich,
2) przeprowadzenie badań konserwatorskich, architektonicznych ,
3) wykonanie dokumentacji konserwatorskiej
4) opracowanie programu prac konserwatorskich
i restauratorskich,
5) wykonanie projektu budowlanego zgodnie
z przepisami prawa budowlanego,
6) sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji
wnętrz,
7) zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku,
8) stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym
dla zachowania tego zabytku,
9) odnowienie lub uzupełnienie tynków, malowideł
i okładzin architektonicznych albo ich całkowite
odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki,
10) odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku,
jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50% oryginalnej substancji tej przynależności,
11) odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym
ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi,
więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur
spustowych,
12) modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach
drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe
i przynależności,
13) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,
14) działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu
parku lub ogrodu,
15) zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych,
niezbędnych do wykonania prac i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, o których
mowa w pkt 7-14,
16) zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz
przeciwpożarowej i odgromowej.
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§ 3.
1. O dotację może ubiegać się każdy podmiot będący
właścicielem lub posiadaczem zabytku, a także podmiot, który do tego zabytku posiada tytuł prawny
wynikający z użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego, trwałego zarządu albo stosunku zobowiązaniowego z uwzględnieniem zapisu § 2
ust. 1.
2. Dotacja może być udzielona na sfinansowanie prac
lub robót budowlanych przy zabytku, które wnioskodawca zamierza wykonać w roku złożenia wniosku.
3. Na zasadach określonych w niniejszej uchwale wnioskodawca może równocześnie wystąpić z kilkoma
wnioskami o dotacje do prac lub robót budowlanych
przy więcej niż jednym zabytku.
§ 4.
1.

Wniosek o przyznanie
w szczególności:

dotacji

winien

zawierać

1) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania wnioskodawcy lub nazwę, adres i siedzibę wnioskodawcy
będącego jednostką organizacyjną,
2) dane obiektu uwidocznione w rejestrze zabytków,
3) fotograficzną dokumentację zabytku,
4) dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do władania zabytkiem,
5) decyzję właściwego organu ochrony zabytków zezwalającą na przeprowadzenie prac lub robót budowlanych przy zabytku oraz projekt i pozwolenie
na budowę, gdy wniosek dotyczy prac lub robót
budowlanych przy zabytku nieruchomym lub
program prac, gdy wniosek dotyczy prac przy zabytku ruchomym,
6) wnioskowaną kwotę dotacji i proponowany termin jej przekazania,
7) zakres prac lub robót budowlanych, które mają
być objęte dotacją,
8) termin zakończenia prac objętych wnioskiem,
9) harmonogram i kosztorys przewidywanych prac
lub robót budowlanych ze wskazaniem źródeł ich
finansowania,
10) określenie organu, u którego ubiega się o dotację.
2. Wzór formularza wniosku o udzielenie dotacji ustala
Burmistrz Zatora.
§ 5.
1. Wnioski o dotacje kieruje się do Burmistrza Zatora.
2. Określa się następujące terminy składania wniosków
o dotacje:
1) na rok 2011 – wnioski o dotacje składa się do
30 dni od dnia wejścia w życie uchwały,
2) do 30 czerwca – wnioski o dotacje na następny rok,

Poz. 2973

3) w każdym czasie – w przypadku zaistnienia konieczności niezwłocznego wykonania prac lub robót budowlanych.
§ 6.
1. Dotację przyznaje Rada Miejska w Zatorze w uchwale
określającej:
1) nazwę podmiotu otrzymującego dotację,
2) prace lub roboty budowlane przy obiekcie zabytkowym, na których wykonanie przyznano dotację,
3) kwotę do przekazania w roku budżetowym.
2. Przy ustalaniu wysokości przyznawanych dotacji,
Rada Miejska uwzględnia kwotę zaplanowaną na ten
cel w budżecie Gminy Zator.
§ 7. Podstawą przekazania dotacji jest umowa zawarta przez Burmistrza Zatora z beneficjentem określająca w szczególności:
1) opis prac lub robót budowlanych przy zabytku
i termin ich wykonania,
2) kwotę dotacji i terminy jej przekazania,
3) sposób i terminy rozliczania kwot udzielonej dotacji,
4) warunki, sposób i termin zwrotu niewykorzystanej
dotacji oraz zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie
z przeznaczeniem.
§ 8.
1. W celu rozliczenia dotacji beneficjent w sposób i w
terminach określonych w umowie składa Burmistrzowi Zatora sprawozdanie z wykonania prac lub
robót budowlanych.
2. Sprawozdanie winno zawierać w szczególności:
1) określenie całkowitego kosztu zadania w okresie
sprawozdawczym,
2) szczegółowy opis realizacji zadania,
3) poświadczone za zgodność z oryginałem przez
beneficjenta lub osoby upoważnione do jego reprezentowania kserokopie rachunków i protokołu
odbioru wykonanych prac ,
4) zestawienie rachunków dołączonych do sprawozdania w celu rozliczenia dotacji, ze wskazaniem
numeru księgowego, daty wystawienia rachunku,
nazwy wydatku oraz jego kwoty.
3. Wzór formularza sprawozdania ustala Burmistrz Zatora.
§ 9.
1. W przypadku wykorzystania tylko części dotacji udzielonej na dofinansowanie prac lub robót budowlanych przy zabytku, niewykorzystane środki finansowe podlegają zwrotowi do budżetu Gminy Zator
w terminach i na zasadach określonych w art. 251
ustawy o finansach publicznych.
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2. Dotacja pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi do budżetu Gminy Zator
w terminach i na zasadach określonych w art. 252
ustawy o finansach publicznych.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zatora.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Zatorze
dr inż. Stanisław ORLICKI

§ 11. Traci moc uchwała nr XI/58/11 Rady Miejskiej
w Zatorze z dnia 24 maja 2011r.
2973
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ROZSTRZYGNIĈCIE NADZORCZE NR WN.II.4131-1-45-11
WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO
z dnia 6 lipca 2011 r.
w sprawie stwierdzenia nieważnoņci uchwały Nr VIII/71/11 Rady Miasta Bochnia z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie
nadania nazwy Hali Widowiskowo - Sportowej w Bochni - w czĉņci.
Działając na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.,
Nr 142, poz. 1591; zm. Dz. U. z 2002 r., Nr 23, poz. 220;
Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271
i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r., Nr 80, poz. 717 i Nr 162,
poz. 1568; z 2004 r., Nr 102, poz. 1055 i Nr 116,
poz. 1203; z 2005 r., Nr 172, poz. 1441 i Nr 175,
poz. 1457; z 2006 r., Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337;
z 2007 r., Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; 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;
z 2010 r., Nr 28, poz. 142; Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230
i Nr 106, poz. 675) stwierdza siĉ nieważnoņć uchwały
Nr VIII/71/11 Rady Miasta Bochnia z dnia 26 maja 2011 r.
w sprawie nadania nazwy Hali Widowiskowo – Sportowej w Bochni – w zakresie § 3.
Uzasadnienie
W dniu 26 maja 2011 r. Rada Miejska w Bochni podjęła uchwałę Nr VIII/71/11 w sprawie nadania nazwy
Hali Widowiskowo – Sportowej w Bochni. W § 3 przedmiotowej uchwały Rada zawarła ustalenie, iż uchwała
podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi w życie po upływie
14 dni od ogłoszenia w Dzienniku.
W wyniku dokonanej oceny rzeczonej uchwały
w aspekcie jej zgodności z przepisami obowiązującego
porządku prawnego organ nadzoru kwestionuje dopuszczalność zapisu przedmiotowej uchwały zawartego
w § 3, zgodnie z którym uchwale nadaje się przymiot
aktu o charakterze aktu prawa miejscowego oraz wprowadza się wymóg jej publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym.
Niniejsza uchwała została ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Małop.
Nr 333 z dnia 1 lipca 2011 r.

I tak, organ nadzoru zauważa, co następuje.
Wojewódzki dziennik urzędowy jest oficjalnym publikatorem urzędowym, funkcjonującym na mocy przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.
U. z 2010 r., Nr 17, poz. 95 j.t., z późn. zm.). Powołany
został m. in. dla promulgacji aktów prawa miejscowego
stanowionych przez organy jednostek samorządu terytorialnego oraz do ogłaszania niektórych innych aktów
prawnych, informacji, komunikatów, obwieszczeń
i ogłoszeń, jeżeli przepisy szczególne tak stanowią.
Zdaniem organu nadzoru zapis § 3 przedmiotowej
uchwały pozostaje w sprzeczności z art. 4 ust. 1 i art. 13
pkt 2 wyżej przywołanej ustawy. Przepis art. 13 wyżej
przywołanej ustawy zawiera katalog aktów prawnych
ogłaszanych w wojewódzkim dzienniku urzędowym,
wśród których wymienione są m.in. akty prawa miejscowego stanowione przez sejmik województwa, organ
powiatu oraz organ gminy. Jednakże kwestionowana
uchwała nie
stanowi żadnego z wymienionych
w przywołanym przepisie aktów prawa miejscowego,
bowiem w ocenie organu nadzoru nie zawiera ona
w swej treści regulacji o charakterze normatywnym i nie
jest aktem generalnym i abstrakcyjnym. Nie zawiera
ona również żadnej regulacji normatywnej, a w szczególności tzw. novum normatywnego. Należy ja traktować jedynie jako akt kierownictwa wewnętrznego.
Z podanych przyczyn organ nadzoru stwierdza, że
skoro niniejsza uchwała nie ma charakteru aktu prawa
miejscowego, to nie można uzależnić jej wejścia w życie
od upływu 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Z uwagi na powyższe organ nadzoru stwierdza, iż
w jego ocenie kwestionowany zapis uchwały w sposób
istotny narusza obowiązujący porządek prawny, a pod-
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niesione wyżej argumenty czynią zasadnym niniejsze
rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające nieważność
powołanej na wstępie uchwały w zakresie określonym
sentencją niniejszego rozstrzygnięcia nadzorczego.

łopolskiego w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego rozstrzygnięcia.

Na rozstrzygnięcie nadzorcze przysługuje skarga do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie.
Winno się ją wnieść za pośrednictwem Wojewody Ma-

Kierownik Oddziału

Z up. Wojewody Małopolskiego

W Wydziale Nadzoru Prawnego i Kontroli
Joanna Żurek-Wójcik
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ROZSTRZYGNIĈCIE NADZORCZE NR WN.II.4131-1-46-11
WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO
z dnia 6 lipca 2011 r.
w sprawie stwierdzenia nieważnoņci uchwały Nr VIII/81/11 Rady Miasta Bochnia z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie
wyznaczenia obszarów, na których nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osuniĉcia
ziemi - w całoņci.
Działając na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.,
Nr 142, poz. 1591; zm. Dz. U. z 2002 r., Nr 23, poz. 220;
Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271
i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r., Nr 80, poz. 717 i Nr 162,
poz. 1568; z 2004 r., Nr 102, poz. 1055 i Nr 116,
poz. 1203; z 2005 r., Nr 172, poz. 1441 i Nr 175,
poz. 1457; z 2006 r., Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337;
z 2007 r., Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; 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;
z 2010 r., Nr 28, poz. 142; Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230
i Nr 106, poz. 675) stwierdza siĉ nieważnoņć uchwały
Nr VIII/81/11 Rady Miasta Bochnia z dnia 26 maja
2011 r. w sprawie wyznaczenia obszarów, na których
nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia ziemi – w całoņci.

Uzasadnienie
Na sesji w dniu 26 maja 2011 r. Rada Miasta Bochnia
podjęła uchwałę Nr VIII/81/11 w sprawie wyznaczenia
obszarów, na których nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia ziemi. Przedmiotową uchwałę Rada Miasta Bochnia podjęła na podstawie przepisu art. 13a ust. 1 i ust. 2 ustawy
z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych
zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania
żywiołu (Dz. U. Nr 84, poz. 906, z późn. zm.).
Organ nadzoru kwestionuje dopuszczalność podjęcia
przedmiotowej uchwały, która w jego ocenie narusza
obowiązujący porządek prawny poprzez podjecie jej po
Niniejsza uchwała została ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Małop.
Nr 333 z dnia 1 lipca 2011 r.

upływie prawem przewidzianego terminu do jej podjęcia. I tak, organ nadzoru podnosi, co następuje.
Zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym
w myśl normy ustanowionej przepisem art. 13a ust. 1
wyżej przywołanej ustawy rada gminy w terminie 3
miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia,
o którym mowa w art. 2 tej ustawy, w celu zapewnienia
bezpieczeństwa ludzi lub mienia, w drodze aktu prawa
miejscowego, wyznacza obszary, na których nastąpiło
zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych
w wyniku osunięcia ziemi i na których odbudowa obiektów budowlanych odbywa się na warunkach określonych w ust. 2. Zgodnie z ust. 2 tego przepisu na obszarach wyznaczonych w aktach prawa miejscowego,
o których mowa w ust. 1, odbudowa obiektów budowlanych może nastąpić wyłącznie po trwałym ustabilizowaniu terenu z zastosowaniem odpowiednich metod
technicznych ustalonych w projekcie geotechnicznym
dla skomplikowanych warunków gruntowych trzeciej
kategorii geotechnicznej, w rozumieniu przepisów
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (pkt 1), oraz po uzyskaniu pozwolenia na budowę (pkt 2).
Jak wynika z powyższego, przepisy wyżej przywołanej
ustawy
dopuszczają
możliwość
podjęcia
aktu prawa miejscowego w sprawie wyznaczenia obszarów, na których nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie
obiektów budowlanych w wyniku osunięcia się ziemi,
wyłącznie w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie
rozporządzenia wydanego w oparciu o delegację zawartą`/ w przepisie art. 2 tej ustawy, tj. rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów określającego wykaz gmin lub
miejscowości, w których stosuje się szczególne zasady
odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych, a także szczególne zasady zagospodarowania
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terenów oraz zasady i tryb nabywania nieruchomości
w związku z osunięciem ziemi.
Organ nadzoru wskazuje, iż w dacie podejmowania
kwestionowanej
uchwały
obowiązywało
wydane
w trybie art. 2 ww. ustawy rozporządzenie Prezesa Rady
Ministrów z dnia 4 stycznia 2011 r. w sprawie gmin,
w których stosuje się szczególne zasady odbudowy,
remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu,
a także szczególne zasady zagospodarowania terenów
oraz zasady i tryb nabywania nieruchomości, w związku
z osunięciem ziemi, ogłoszone Dzienniku Ustaw RP
z dnia 7 stycznia 2011 r. Nr 5 pod poz. 14. W myśl normy ujętej przepisem § 4 rzeczonego rozporządzenia
weszło ono w życie z dniem ogłoszenia, tj. w dniu
7 stycznia 2011 r. W związku z powyższym wskazany
w art. 13a ust. 1 wyżej przywołanej ustawy termin
3 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia do
wydania przez rady gmin aktów prawa miejscowego
wyznaczających obszary, na których nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku
osunięcia ziemi i na których odbudowa obiektów budowlanych odbywa się na warunkach w tej ustawie,
upłynął w dniu 7 kwietnia 2011 r. W ocenie organu nadzoru powyższa data była ostatnią możliwą datą do wydania uchwały o treści jak kwestionowana.
Niezależnie od powyższego organ nadzoru wskazuje,
iż po otrzymaniu kwestionowanej uchwały do oceny
nadzorczej zawiadomieniem z dnia 17 czerwca 2011 r.
skierowanym do Rady Miasta Bochnia wszczął postępowanie nadzorcze w sprawie stwierdzenia w całości
kwestionowanej uchwały. W odpowiedzi na zawiadomienie otrzymał informację, iż zdaniem Rady Miasta
Bochnia przekroczenie wskazanego w ustawie terminu
do podjęcia kwestionowanej uchwały nie stanowi istotnego naruszenia prawa i nie może stanowić podstawy
do stwierdzenia nieważności przedmiotowej uchwały.
W ocenie organu nadzoru wyjaśnienia złożone przez
Radę Miasta Bochnia nie znajdują uzasadnienia w obowiązującym porządku prawnym. Jak to już wyżej wskazano, ustawa wprost wskazuje, iż podjęta w trybie przepisu art. 13a tej ustawy uchwała będąca aktem prawa
miejscowego może zostać podjęta w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie wskazanego w art. 2 tej
ustawy rozporządzenia. Wskazany w ustawie termin 3
miesięcy do wydania wyżej wymienionego aktu prawa
miejscowego traktować należy jako termin zawity, po
upływie którego nie będzie możliwe wydanie aktów
prawa miejscowego na podstawie przepisu art. 13a
wyżej przywołanej ustawy. Na powyższe wskazuje
przede wszystkim to, iż przepisy rzeczonej ustawy nie
przewidują możliwości podejmowania uchwał jak kwestionowana po upływie wskazanego terminu, jak również nie przewidują instytucji przywracania terminu
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wynikającego z art. 13a ustawy. Nie istnieją w porządku
prawnym ogólne unormowania pozwalające na przywracanie tego rodzaju terminów w przypadku ich przekroczenia, a zatem podjęcie uchwały w trybie przepisu
art. 13a tej ustawy możliwe było w terminie do dnia
7 kwietnia 2011 r.
Podkreślenia wymaga także i ta okoliczność, iż
przedmiotowa uchwała wywołuje określone skutki materialno prawne. Wskazać należy przede wszystkim na
brzmienie przepisu art. 13a ust. 2 tej ustawy, zgodnie
z którym na obszarach wyznaczonych w aktach prawa
miejscowego podjętych w trybie art. 13a ust. 1 ustawy
odbudowa obiektów budowlanych może nastąpić wyłącznie po trwałym ustabilizowaniu terenu z zastosowaniem odpowiednich metod technicznych ustalonych
w projekcie geotechnicznym dla skomplikowanych warunków gruntowych trzeciej kategorii geotechnicznej,
w rozumieniu przepisów w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, oraz po uzyskaniu pozwolenia na budowę. Z kolei
dalsze przepisy tej ustawy – przepisy art. 13g i 13h –
określają zasady gospodarowania nieruchomościami
położonymi w obszarze wyznaczonym uchwałą podjętą
w trybie art. 13a tej ustawy. Nieruchomości objęte miejscowym planem odbudowy w okresie, o którym mowa
w art. 2 ustawy, mogą być w trybie bezprzetargowym
sprzedawane, oddawane w użytkowanie wieczyste,
dzierżawę lub użyczane wyłącznie na rzecz osób, którym
przysługuje prawo własności lub prawo użytkowania
wieczystego m. in. nieruchomości objętej aktem prawa
miejscowego, o którym mowa w art. 13a ustawy. Natomiast stanowiące własność gminy nieruchomości mogą
być przedmiotem zamiany na nieruchomości objęte m.
in. aktem prawa miejscowego, o którym mowa
w art. 13a tej ustawy, stanowiące własność osób fizycznych lub osób prawnych. Wreszcie w myśl normy wyrażonej przepisem art. 13i ustawy z dniem wejścia w życie
aktu prawa miejscowego, o którym mowa w art. 13a
ustawy, na obszarach w nim wyznaczonych nie stosuje
się ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie sprzecznym z tym aktem.
Wszystko, co powyżej zostało przywołane, w sposób
jednoznaczny dowodzi także i tego, iż uprawnienie organu stanowiącego gminy do podjęcia w trybie przepisu art. 13a ust. 1 ustawy uchwały w sprawie wyznaczenia obszarów, na których nastąpiło zniszczenie lub
uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia
ziemi, obwarowane zostało terminem wskazującym na
możliwość skorzystania z tego uprawnienia w okresie
nie dłuższym niż wskazany w tym przepisie. Przekroczenie tego terminu powoduje, iż podjęta po jego upływie
uchwała podjęta jest z istotnym naruszeniem obowiązującego porządku prawnego, skutkującym stwierdzeniem
jej nieważności w całości.
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Konkludując organ nadzoru stwierdza, iż uchwała
Nr VIII/81/11 Rady Miasta Bochnia z dnia 26 maja 2011 r.
w sprawie wyznaczenia obszarów, na których nastąpiło
zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych
w wyniku osunięcia ziemi narusza obowiązujący porządek prawny, w szczególności przepis art. 13a ust. 1
ustawy o szczególnych zasadach odbudowy, remontów
i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub
uszkodzonych w wyniku działania żywiołu, a to ze
względu na fakt, iż została ona podjęta z przekroczeniem
wynoszącym ponad jeden miesiąc ustawowo określonego terminu do jej podjęcia.
Z uwagi na powyższe organ nadzorczy stwierdza, iż
w jego ocenie kwestionowana uchwała w sposób istotny narusza obowiązujący porządek prawny, a powyżej
2975
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podniesione argumenty czynią zasadnym niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze, stwierdzające nieważność powołanej na wstępie 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.
Z up. Wojewody Małopolskiego
Kierownik Oddziału
w Wydziale Nadzoru Prawnego i Kontroli
Joanna Żurek-Wójcik
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• Informacja o warunkach rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urzĉdowego:
Dziennik rozpowszechniany jest w drodze prenumeraty pełnej lub ograniczonej.
Reklamacje z powodu nieotrzymania poszczególnych numerów w prenumeracie pełnej należy zgłaszać telefonicznie na nr: (061) 835 35 36
do ESUS Agencja Reklamowo-Wydawnicza Tomasz Przybylak, 61-815 Poznań, ul. Ratajczaka 26/8 do 5 dni po otrzymaniu następnego kolejnego
numeru, zgłoszenie po tym terminie nie będzie uwzględnione.
• Informacja o czasie i miejscu, w którym wyłożone są do powszechnego wglądu zbiory Dziennika Urzĉdowego wraz ze skorowidzami:
Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22, p. 220,
w czasie pracy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
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