DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Nr 355

Kraków, dnia 13 lipca 2011 r.
TREŅĆ:
Poz.:
UCHWAŁA ZARZĄDU POWI ATU:
2976

–

Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budşetowych na rok 2011.
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Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie: poboru łącznego zobowiązania pienięşnego, podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od
nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia
za inkaso

21003

Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały
Rady Miejskiej w Alwerni Nr LIX/432/2010 z dnia 2 listopada 2010r. w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok

21004

Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XLVIII/353/2010 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 26 stycznia 2010 r.
w sprawie opłaty targowej

21004

Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie zmiany obwodu
Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Nr 1 w Białym Dunajcu

21005

Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia zasad rozliczenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
nauczycieli, zasad udzielania i rozmiaru obnişek oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących obowiązki pedagoga
i logopedy.

21006

Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie określenia
górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości z terenu
Gminy Bukowina Tatrzańska w zakresie opróşniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

21007

Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na obszarze Gminy Bukowina Tatrzańska

21007

Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie: zmiany
Statutu Bukowiańskiego Centrum Kultury w Bukowinie Tatrzańskiej nadanego uchwałą Nr V/26/2007 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia
9 marca 2007r.

21008

Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie: zmiany
uchwały Rady Gminy Bukowina Tatrzańska nr VIII/47/2011 z dnia 28 kwietnia
2011r. w sprawie określenia zasad rozliczenia tygodniowego, obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć nauczycieli, zasad udzielania i rozmiaru obnişek oraz
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących obowiązki pedagoga i logopedy.

21009

Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany
Uchwały budşetowej Miasta Bukowno na rok 2011 Nr IV/14/2011 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 26.01.2011 r.

21009

Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie uchylenia
uchwały Nr XIII/78/07 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 29 listopada 2007 r.
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Poz. 2976

Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały
Nr V/25/11 z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie Lokalnego Programu Wspierania
Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieşy - Mieszkańców Wsi Bystra i Sidzina.

21011

Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie wprowadzenia
zmian w statucie Gminnego Ośrodka Administracji Szkół i Przedszkoli w Bystrej

21011

Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie nadania statutu
Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Bystrej

21014

Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie nadania statutu
Gminnej Bibliotece Publicznej w Bystrej

21016

Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie nadania statutu
Gminnej Bibliotece Publicznej w Sidzinie

21018

Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie nadania statutu
Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Promocji, Turystyki i Sportu Bystra-Sidzina
w Sidzinie

21019

Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie:
zmiany Uchwały Budşetowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2011
Nr III/10/2010 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 30 grudnia 2010 r.

21022

Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie zmiany
uchwały Nr XLVII/381/2010 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 25 lutego
2010 roku w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wymagań określających zasady świadczenia usług

21024

Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie wymagań,
jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia
na świadczenie usług w zakresie opróşniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Krzeszowice oraz wymagań określających zasady świadczenia usług

21024

Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie zmiany
uchwały Nr XLV/355/2009 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli
zatrudnionych w szkołach i placówkach, prowadzonych przez Gminę Krzeszowice

21025

Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie zmian budşetu
Gminy Mszana Dolna na 2011 rok.

21025

Rady Miasta Nowy Targ z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie wprowadzenia opłaty za wpis do rejestru şłobków i klubów dziecięcych

21028

Rady Miasta Nowy Targ z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały
Nr 4/XIV/04 Rady Miasta Nowego Targu z dnia 28 stycznia 2004 r. w sprawie
sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Nowy Targ.

21028

Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie: nadania
imienia Gimnazjum w Chabówce.

21029

Rady Gminy Sułoszowa z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie; określenia zasad
odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola dla których organem
prowadzącym jest gmina Sułoszowa.

21029
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UCHWAŁA NR 175/2011
ZARZĄDU POWIATU MYŅLENICKIEGO
z dnia 22 czerwca 2011 r.
w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2011.
Na podstawie art. 32 ust 1 i ust 2 pkt 4 oraz ustawy
z dnia 05 czerwca 1998r. O samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z póŝn. 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 póŝn. zmianami), Uchwały Budşetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2011 Nr III/26/2010
Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 30 grudnia 2010 r.
(Dz. Urz. Woj. Małop. z 2011 r. Nr 70, poz. 548 z póŝn.
zm.) uchwala się, co następuje:
Dział

Rozdział

851
85149

§ 1. Dokonuje się następujących zmian w planie
wydatków budşetowych na rok 2011 w dziale 851 OCHRONA ZDROWIA, rozdziale 85149 – Programy polityki zdrowotnej, w dziale 853 - POZOSTAŁE ZADANIA
W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ, rozdziale 85333 –
Powiatowe urzędy pracy:
Zmiany w planie wydatków budşetowych na rok
2011:

WYSZCZEGÓLNIENIE
OCHRONA ZDROWIA
Programy polityki zdrowotnej
W tym:

I. wydatki bieżące, w tym:

853
85333

(1) wydatki bieşące jednostek budşetowych
w tym:
(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budşetowych
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
Powiatowe urzĉdy pracy
W tym:

I. wydatki bieżące, w tym:
(1) wydatki bieşące jednostek budşetowych
w tym:
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budşetowych
(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
§ 2. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się
Wydziałowi Finansowo-Księgowemu Starostwa Powiatowego w Myślenicach

Zwiĉkszenia
w złotych
23 000
23 000

Zmniejszenia
w złotych
23 000
23 000

23 000
23 000

23 000
23 000
23 000

23 000
670

670

670

670

670
670

670

670
670

§ 3. Uchwała wchodzi w şycie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Starosta: Józef Tomal
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UCHWAŁA NR X/72/2011
RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI
z dnia 22 czerwca 2011 r.
w sprawie: poboru łącznego zobowiązania pieniĉżnego, podatku rolnego, podatku leņnego i podatku od
nieruchomoņci w drodze inkasa oraz okreņlenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust 1, art. 41
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591
z póŝn. zm.), w związku z art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jedn. Dz. U. z 2006r.
Nr 136, poz. 969 z póŝn. zm ), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia

30 paŝdziernika 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200,
poz. 1682 z póŝn. zm.), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia
12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych
(tekst jedn. Dz. U z 2010r. Nr 95, poz. 613 z póŝn. zm.),
art. 9, art. 28 § 4, art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia
1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005r.
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Nr 8, poz. 60 z póŝn. zm.), art. 4 ust. 1, art. 13 pkt 2
ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst
jedn. Dz. U. z 2010r. Nr 17 poz. 95 z póŝn. zm.) - Rada
Miejska w Alwerni u c h w a l a co następuje:
§ 1. Zarządza się pobór od osób fizycznych podatku
od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego, w tym takşe podatku pobieranego w formie łącznego zobowiązania pienięşnego w drodze inkasa.
§ 2. Na inkasentów podatków, o których mowa
w § 1 wyznacza się:
1) Miasto Alwernia - Pan Bartosz Wilczak
2) Sołectwo Brodła - Pan Kazimierz Kowalik
3) Sołectwo Grojec - Pan Jacek Gocał
4) Sołectwo Kwaczała - Pan Józef Bachowski
5) Sołectwo Mirów - Pan Jan Brzezoń
6) Sołectwo Nieporaz - Pan Jerzy Kulczyk
7) Sołectwo Okleśna- Pan Jan Jarząbek
8) Sołectwo Podłęşe - Pan Marian Kubiela
9) Sołectwo Poręba Şegoty - Pani Ewa Pasierbek
10) Sołectwo Regulice - Pan Jan Lizończyk
11) Sołectwo Ŝródła - Pan Alojzy Berny

Poz. 2977,2978,2979

budşetu gminy w terminie - następnego dnia po dniu,
w którym, zgodnie z przepisami prawa podatkowego,
wpłata podatku powinna nastąpić.
§ 4. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 6 % od sumy zainkasowanych kwot podatków.
§ 5. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Alwerni
Nr X/67/2007, z dnia 26 czerwca 2007r. w sprawie poboru łącznego zobowiązania pienięşnego, podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości
w drodze
inkasa
oraz
określenia
inkasentów
i wynagrodzenia za inkaso z póŝn.zm.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Gminy Alwernia.
§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Alwerni.
§ 8. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni od
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Alwerni
mgr Marek Skowronek

§ 3. Inkasenci są obowiązani do pobierania podatków wymienionych w § 1 i wpłacania ich na rachunek
2977
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UCHWAŁA NR X/73/2011
RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI
z dnia 22 czerwca 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Alwerni Nr LIX/432/2010 z dnia 2 listopada 2010r. w sprawie
okreņlenia wysokoņci stawek podatku od nieruchomoņci na 2011 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.
Dz. U. z 2001r Nr 142 poz. 1591 - z póŝn. zm. ) i art. 5
ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach
i opłatach lokalnych ( tekst jedn. Dz. U. z 2010r. Nr 95
poz. 613 z póŝn. zm. ) , w związku z art. 1 i 2 ustawy
z dnia 24 września 2010r. o zmianie ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2010r. Nr 225 poz. 1461),
Rada Miejska w Alwerni uchwala co następuje:
§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Alwerni
Nr LIX/432/2010 z dnia 2 listopada 2010 r. w sprawie
określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na 2011 rok wprowadza się następujące zmiany:

zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m2 powierzchni uşytkowej - 4,24 zł "
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Gminy Alwernia.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Alwerni.
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni od
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Alwerni
mgr Marek Skowronek

1) w § 1 w pkt 2 lit. e otrzymuje następujące brzmienie: "
lit e) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych,
2978
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UCHWAŁA NR X/74/2011
RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI
z dnia 22 czerwca 2011 r.
w sprawie : zmiany uchwały Nr XLVIII/353/2010 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie
opłaty targowej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591

z póŝn. zm.), w związku z art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2010r. Nr 95 poz. 613 z póŝn.
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zm.) i art. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o zmianie
ustawy o podatkach i opatach lokalnych (Dz. U. z 2011r.
Nr 102 poz. 584 ) oraz art. 47 § 4a ustawy, z dnia 29
sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.
U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 z póŝn. zm.) Rada Miejska
w Alwerni uchwala co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XLVIII/353/2010 Rady Miejskiej
w Alwerni z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie opłaty
targowej z póŝn. zm. wprowadza się ponişsze zmiany:
1. w § 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: "2) przy sprzedaşy ze
stołu, straganu, stoiska, pojazdu samochodowego,
przyczep
i naczep
oraz
pawilonów,
kiosków
i kontenerów, które nie spełniają kryteriów do uznania za budynek- 10,00 zł ".

Poz. 2979,2980,2981

2) "4) w Sołectwie Kwaczała - sołtys - Pan Józef Bachowski"
3) "9) w Sołectwie Poręba Şegoty - sołtys - Pani Ewa
Pasierbek"
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Gminy Alwernia
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Alwerni.
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni od
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Alwerni
mgr Marek Skowronek

2. w § 5 w ust. 2 pkt 3, 4 i 9 otrzymują brzmienie:
1) " 3) w Sołectwie Grojec - sołtys - Pan Jacek Gocał"
2979
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UCHWAŁA NR IX/38/2011
RADY GMINY BIAŁY DUNAJEC
z dnia 30 maja 2011 r.
w sprawie zmiany obwodu Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Nr 1 w Białym Dunajcu
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r o samorządzie gminnym /Dz. U.
z 2001r Nr 142 poz. 1591 z póŝniejszymi zmianami./,
art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r
o systemie oświaty /Dz. U.z 2004r. Nr 256 poz. 2572
z póŝniejszymi zmianami/, Rada Gminy Biały Dunajec
u c h w a l a , co następuje:
§ 1. 1.Zmienia się obwód Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Nr 1 w Białym Dunajcu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
Załącznik
do uchwały Nr IX/38/2011
Rady Gminy Biały Dunajec
z dnia 30 maja 2011 r.
Akt założycielski
Na podstawie art. 5c pkt 1i art. 58 ust. 1, 2 i 6 ustawy
z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty /Dz. U.
z 2004r. Nr256, poz.2572 z póŝniejszymi zmianami/
art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r
o samorządzie gminnym /Dz.U.z 2001r. Nr 142 poz. 1591
z póŝniejszymi zmianami/ z dniem 1 września 2011r. akt
załoşycielski Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
otrzymuje brzmienie:
2980

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Biały Dunajec
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w şycie po upływie 14 dni od ogłoszenia z mocą
obowiązującą od 01.09.2011 r.
Przewodniczący Rady Gminy Biały Dunajec:
Andrzej Styczeń

Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Nr 1 w Białym
Dunajcu Do obwodu Zespołu Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum Nr 1 naleşą następujące miejscowości: szkoła podstawowa: Biały Dunajec: oś. Krajowe,
ul. Gliczarowska, ul. Kościuszki od nr 61 do końca, Jana Pawła II od nr 1 do nr 333, ul.Gile, ul. Za Torem od
nr 1 do nr 15, Gliczarów Dolny- uczniowie klas IV do VI. gimnazjum : Biały Dunajec: oś.Krajowe, ul. Gliczarowska, ul. Kościuszki od nr 61 do końca, Jana Pawła II od
nr 1 do nr 333, ul. Gile, ul. Za Torem od nr 1 do nr 15,
Gliczarów Dolny. Siedzibą Zespołu jest miejscowość
Biały Dunajec.
Przewodniczący Rady Gminy Biały Dunajec:
Andrzej Styczeń
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UCHWAŁA NR VIII/47/2011
RADY GMINY BUKOWINA TATRZAŃSKA
z dnia 28 kwietnia 2011 r.
w sprawie okreņlenia zasad rozliczenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajĉć nauczycieli, zasad
udzielania i rozmiaru obniżek oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajĉć nauczycieli realizujących
obowiązki pedagoga i logopedy.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)
oraz art. 42 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.
Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674
z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Bukowina Tatrzańska uchwala, co nastĉpuje:

kowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określonych w art. 42
ust. 3 i ust. 6 ustawy Karta Nauczyciela (Dz. U.
z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z póŝniejszymi zmianami)
o liczbę godzin zajęć stanowiącą róşnicę między
obowiązującym nauczyciela tygodniowym wymiarem zajęć, a wymiarem określonym w tabeli:

§ 1.
1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkole, obnişa się tygodniowy obowiązLp.
Stanowisko
1. Dyrektor szkoły (zespołu) liczącego
- do 8 oddziałów łącznie
- do 12 oddziałów
- do 15 oddziałów
- powyşej 15 oddziałów
2. Wicedyrektor szkoły, zespołu szkół liczącego
12 oddziałów i więcej
3. Dyrektor przedszkola
2. Wymiar godzin ustalony zgodnie z ust. 1 odnosi się
równieş do:
1) Nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze
w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono te
stanowiska, z tym şe obowiązuje on tych nauczycieli od pierwszego dnia miesiąca następującego
po miesiącu, w którym zlecono nauczycielowi zastępstwo
2) Wicedyrektora bądŝ innego nauczyciela danej szkoły, któremu wójt powierzył pełnienie obowiązków
dyrektora do czasu wyłonienia w postępowaniu
konkursowym kandydata na stanowisko i powierzenia mu stanowiska dyrektora szkoły.
§ 2.
1. Określa się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin
zajęć nauczyciela zatrudnionego na stanowisku:
1) pedagoga - 26 godzin
2) logopedy – 26 godzin
§ 3.
1. Ustala się następujące zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o róşnym tygodniowym wymiarze godzin, według wzoru:
-

E = (A1+A2): [(A1:B1) + (A2:B2)]

gdzie:
E – oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar
godzin zajęć nauczycieli
2981

Tygodniowy wymiar godzin zajęć
12
10
8
4
12
12
- A1, A2 – oznacza liczbę godzin poszczególnych
stanowisk przydzieloną nauczycielowi w arkuszu
organizacji szkoły,
- B1, B2 – oznacza tygodniowy obowiązkowy
wymiar godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych, określony dla danych
stanowisk w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela.
2. Wymiar, o którym mowa w ust. 1 przyjmuje się
w pełnych godzinach, tak, şe 0,5 i więcej przyjmuje
się za pełną
3. Wszystkie godziny realizowane powyşej ustalonej
zgodnie z ust. 2 tygodniowej liczby godzin obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela stanowią godziny ponadwymiarowe w rozumieniu art. 35 ust. 2
ustawy Karta Nauczyciela.
4. Odpowiedzialnym za prawidłowe ustalenie tygodniowego obowiązkowego czasu pracy jest dyrektor
szkoły, który zatrudnia nauczyciela.
§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy
Bukowina Tatrzańska.
§ 5. Traci moc uchwała Nr VIII/102/2003 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 29 sierpnia 2003 r. zmieniona uchwałą Nr XI/122/2003 Rady Gminy Bukowina
Tatrzańska z dnia 3 grudnia 2003 r.
§ 6. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy: Władysław Piszczek
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UCHWAŁA NR IX/60/2011
RADY GMINY BUKOWINA TATRZAŃSKA
z dnia 26 maja 2011 r.
w sprawie okreņlenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właņcicieli nieruchomoņci z terenu Gminy
Bukowina Tatrzańska w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystoņci ciekłych.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póŝ. zmianami), art. 6 ust. 2
i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.: Dz. U. z 2005 r. Nr 236,
poz. 2008 z póŝ. zmianami) art. 4 ust. 1, art. 13 pkt 2
ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów (t.j. Dz. U.
z 2005 r. Nr 190 poz. 1606 z poŝ. zmianami) Rada Gminy
Bukowina Tatrzańska uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się górne stawki opłat ponoszonych
przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Bukowina Tatrzańska za opróşnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych w wysokości
70,00zł netto/ 1m 3 .
§ 2. Opłata za opróşnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych od właścicieli
nieruchomości, określona w paragrafie 1 moşe być
pobierana od maksymalnej pojemności zbiornika pojazdu asenizacyjnego, niezaleşnie od stopnia napełnienia
zbiornika.
§ 3. Do opłat podanych w §1 zostaje doliczony podatek VAT zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i usług.

przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróşniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
§ 5.
1) Stawki opłat w wysokości maksymalnej, mają zastosowanie wobec właścicieli nieruchomości, którzy nie
zawarli wymaganych prawem umów, a ich obowiązki
w zakresie opróşniania zbiorników bezodpływowych
przejmuje Gmina, realizując tzw. wywóz zastępczy,
zgodnie z art. 6 ust. 7 ustawy z dnia 13 września 1996
r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
2) Przedsiębiorcom świadczącym usługi w zakresie
opróşniania zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych, zaleca się stosowanie stawek
w wysokości nişszej od określonych w §1 niniejszej
uchwały.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Bukowina Tatrzańska.
§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w şycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Gminy: Władysław Piszczek

§ 4. Opłaty o których mowa w uchwale, mają charakter cen maksymalnych w rozumieniu ustawy z dnia
5 lipca 2001 r. o cenach, za usługi świadczone przez
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UCHWAŁA NR IX/61/2011
RADY GMINY BUKOWINA TATRZAŃSKA
z dnia 26 maja 2011 r.
w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na obszarze Gminy Bukowina Tatrzańska
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) oraz art. 11
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt
(tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z póŝn. zm.)
w zw. z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz.
U. Nr 116, poz. 753), w uzgodnieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii z siedzibą w (34-400) Nowym Targu,
przy Oś. Bereki 19, po zasięgnięciu opinii organizacji
społecznej, której statutowym działaniem jest ochrona
zwierząt (Tatrzańskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami z siedzibą w (34-500) Zakopanem przy ulicy Nowotarskiej 39), Rada Gminy Bukowina Tatrzańska uchwala,
co następuje:

§ 1. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt ma terenie
Gminy Bukowina Tatrzańska ma charakter stały.
§ 2. Wyłapywaniu podlegać będą zwierzęta domowe lub gospodarskie – zwane dalej zwierzętami bezdomnymi, w szczególności psy, które uciekły, zabłąkały
się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma
moşliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby,
pod której opieką zwierzę dotychczas pozostawało.
§ 3. Czynności związane z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt będą podejmowane po zgłoszeniu interwencji w Urzędzie Gminy Bukowina Tatrzańska lub
Komisariacie Policji w Bukowinie Tatrzańskiej.
§ 4. Działania w zakresie stałego wyłapywania bezdomnych zwierząt prowadzone będą przez przedsiębiorcę posiadającego stosowne zezwolenie lub podmiot
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prowadzący schronisko, z którym Wójt Gminy zawrze
umowę.
§ 5.
1. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt prowadzone
będzie za pomocą specjalistycznego sprzętu, który
nie będzie stwarzał zagroşenia dla şycia i zdrowia
wyłapywanych zwierząt oraz nie będzie zadawać im
cierpienia.
2. Transport bezdomnych zwierząt odbywał się będzie
środkami przystosowanymi do transportu zwierząt.
§ 6.
1. Wyłapywane bezdomne zwierzęta przewoşone będą
do schroniska.
2. Informacja dotycząca adresu schroniska w którym
będą umieszczone zwierzęta po ich wyłapaniu, dostępna będzie w Urzędzie Gminy Bukowina Tatrzańska.

Poz. 2983,2984,2985

4. Podmiot prowadzący schronisko prowadzić będzie
rejestr wyłapanych, leczonych oraz wydawanych
zwierząt.
§ 7. W przypadku nie odebrania zwierzęcia przez
właściciela w ciągu 14 dniu, moşe ono zostać przekazane pod opiekę innej osobie.
§ 8. W przypadku ustalenia opiekuna zwierzęcia
które zostało złapane, kosztami jego wyłapania, utrzymania, opieki weterynaryjnej, zostanie obciąşony właściciel zwierzęcia, w wysokości wydatków poniesionych
przez Gminę.
§ 9. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.
§ 10. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy: Władysław Piszczek

3. Podmiot prowadzący schronisko zapewni przywiezionym bezdomnym zwierzętom pomoc weterynaryjną,
która rannym i cierpiącym zwierzętom udzielana będzie niezwłocznie po przyjęciu do schroniska.
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UCHWAŁA NR IX/62/2011
RADY GMINY BUKOWINA TATRZAŃSKA
z dnia 26 maja 2011 r.
w sprawie : zmiany Statutu Bukowiańskiego Centrum Kultury w Bukowinie Tatrzańskiej nadanego uchwałą
Nr V/26/2007 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 09 marca 2007r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt . 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2001r nr 142 poz.1591 z póŝn. zmianami), oraz
art.. 13 ust.1i 2 ustawy z dnia 25 paŝdziernika 1991r
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
(tekst jednolity Dz.U. z 2001r Nr 13 .poz. 123 z póŝn.
zmianami) -Rada Gminy Bukowina Tatrzańska uchwala,
co następuje:
§ 1.
1) Zmienia się § 1 pkt.1 Statutu Bukowiańskiego Centrum Kultury w Bukowinie Tatrzańskiej w ten sposób
,şe w miejsce dotychczasowej nazwy instytucji
w brzmieniu „ BCK-Dom Ludowy -Sp. KulturalnoOświatowej im. Fr. Ćwişewicza w Bukowinie Tatrzańskiej - „ wprowadza się nazwę w brzmieniu „ Bukowiańskie
Centrum
Kultury
„Dom
Ludowy”
w Bukowinie Tatrzańskiej „ .
2) Zmienia się brzmienie § 18 statutu BCK w Bukowinie
Tatrzańskiej w ten sposób , şe w miejsce dotychczasowego brzmienia :” Centrum uşywa pieczęci podłuş2984

nej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby tj.
Bukowiańskie Centrum Kultury - Dom Ludowy –
Spółdzielnia Kulturalno-Oświatowa im. Franciszka
Ćwişewicza w Bukowinie Tatrzańskiej .Moşe teş uşywać pieczęci okrągłej zawierającej pośrodku wizerunek orła, a w otoku napis z nazwą Centrum „ wprowadza się : „ Centrum uşywa pieczęci podłuşnej
z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem tj. Bukowiańskie Centrum Kultury „ Dom Ludowy „ 34-530 Bukowina Tatrzańska ul .Kościuszki 87 „.
§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy .
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy: Władysław Piszczek
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UCHWAŁA NR IX/63/2011
RADY GMINY BUKOWINA TATRZAŃSKA
z dnia 26 maja 2011 r.
w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Bukowina Tatrzańska nr VIII/47/2011 z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie
okreņlenia zasad rozliczenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajĉć nauczycieli, zasad udzielania
i rozmiaru obniżek oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajĉć nauczycieli realizujących obowiązki
pedagoga i logopedy.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.
z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z póŝniejszymi zmianami oraz
art. 42 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta
Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674
z póŝniejszymi zmianami) Rada Gminy Bukowina Tatrzańska uchwala, co następuje:

§ 1. W § 1 ust. 1 uchwały nr VIII/47/2011 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 28 kwietnia 2011 roku
prostuje się oczywisty błąd pisarski w tabeli w kolumnie
„Tygodniowy wymiar godzin zajęć” w następujący sposób:

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy
Bukowina Tatrzańska.

§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy: Władysław Piszczek
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UCHWAŁA NR X/52/2011
RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE
z dnia 27 czerwca 2011 r.
w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta Bukowno na rok 2011 Nr IV/14/2011 Rady Miejskiej w Bukownie
z dnia 26.01.2011 r.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z póŝ. zm.),
art. 236 ust. 4 pkt 1 oraz art. 237 ust. 2, pkt 1 ustawy
z dnia 27 sierpień 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240. z póŝ. zm.) Rada Miejska
w Bukownie uchwala, co nastĉpuje:

L.p

Dział

1.

600

Rozdział
60014

2.

700
70004

§ 1. Wprowadza się zmiany w wydatkach majątkowych ustalonych § 2 ust. 2 Uchwały budşetowej Miasta
Bukowno na 2011 r. w szczegółowości według zadań
inwestycyjnych, w sposób następujący:

Nazwa - Treņć
Transport i łącznoņć
Drogi publiczne powiatowe
w tym:
inwestycje
- Odwodnienie ul. 1 Maja
- Nakładka na ul. Borowskiej
Gospodarka mieszkaniowa
Róşne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
w tym:

Zmniejszenia

Zwiĉkszenia

200.000
200.000

200.000
200.000

200.000
200.000

200.000

65.000
65.000

200.000
65.000
65.000
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720
72095

4.

900
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inwestycje
- Zmiana elewacji lokali uşytkowych
- Adaptacja pomieszczeń w budynku Ośrodka Zdrowia
z przeznaczeniem pod diagnostykę obrazową
Informatyka
Pozostała działalność
w tym:
inwestycje
- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet
szansą na lepszy start w przyszłość dla uczniów Małopolski
Gospodarka komunalna i ochrona ņrodowiska
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
w tym:
inwestycje
- Termomodernizacja budynku OSP Stare Bukowno

§ 2.
Wprowadza
się
zmiany
w dochodach
i wydatkach związanych z realizacją zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi
ustawami
ustalonych

Dział

Rozdział

§

852

Nazwa

Dochody
Zmniejszyć Zwiĉkszyć

65.000
65.000
38
38
38
38

23.000
23.000
23.000
23.000

Wydatki
Zmniejszyć Zwiĉkszyć

900
900

2010
85213

65.000
65.000

§ 6 ust. 1 Uchwały budşetowej Miasta Bukowno na
2011 r. w sposób następujący:

Pomoc społeczna
Składki na ubezpieczenie
zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne
oraz za osoby uczestniczące
w zajęciach w centrum integracji społecznej

85213

Poz. 2986

900
Składki na ubezpieczenie
zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne
oraz za osoby uczestniczące
w zajęciach w centrum integracji społecznej
w tym:
a)wydatki bieşące
w tym:
1) wydatki bieşące jednostek
budşetowych
1.1) wynagrodzenia i składki od
nich naliczane
RAZEM

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta.

900

900
900
900

900

900

§ 4. Uchwała wchodzi w şycie z dniem podjęcia
i podlega opublikowaniu przez ogłoszenie w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady: Zbigniew Urbański
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UCHWAŁA NR VI/41/11
RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA
z dnia 12 maja 2011 r.
w sprawie uchylenia uchwały Nr XIII/78/07 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 29 listopada 2007r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z póŝniejszymi zmianami)
oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 roku
o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004r. Dz. U.
Nr 256, poz. 2572 z póŝniejszymi zmianami), Rada Gminy Bystra-Sidzina uchwala, co następuje:

§ 2. Wykonanie uchwały powierza Wójtowi Gminy
Bystra-Sidzina.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego z mocą obowiązywania od dnia
1 września 2011 r.

§ 1. Traci moc Uchwała Nr XVIII/78/07 Rady Gminy
Bystra Sidzina z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie
ustalenia opłat za niektóre świadczenia publicznych
przedszkoli samorządowych.

Przewodniczący Rady Gminy Bystra-Sidzina:
Jan Motor

2987
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2988

UCHWAŁA NR VI/42/11
RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA
z dnia 12 maja 2011 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr V/25/11 z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie Lokalnego Programu Wspierania
Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży - Mieszkańców Wsi Bystra i Sidzina.
Na podstawie art. 90t ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r.
Nr 256, poz. 2572 z póŝn. zm.), oraz art. 18 ust. 2 pkt 14a
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póŝn. zm.), Rada
Gminy Bystra-Sidzina, uchwala co następuje
§ 1. W § 15 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr V/25/11
Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 31 marca 2011 r.
w sprawie Lokalnego Programu Wspierania Edukacji
Uzdolnionych Dzieci i Młodzieşy - Mieszkańców Wsi
Bystra i Sidzina dodaje się podpunkt e) w brzmieniu:

„e) sportowe lub artystyczne III stopnia – ma uczestnik
konkursów, zawodów, festiwali, itp. na szczeblu krajowym, rejonowym, wojewódzkim oraz osoba która
zajęła miejsca od 1 do 6 w konkursach, zawodach,
festiwalach, itp. na szczeblu powiatowym.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Bystra-Sidzina.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Bystra-Sidzina:
Jan Motor

2988

2989
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UCHWAŁA NR VI/50/11
RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA
z dnia 12 maja 2011 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Gminnego Oņrodka Administracji Szkół i Przedszkoli w Bystrej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U.
z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z póŝniejszymi zmianami), oraz § 12 pkt. 1 Statutu Gminnego Ośrodka
Administracji Szkół i Przedszkoli w Bystrej.Rada Gminy Bystra-Sidzina uchwala, co następuje:
§ 1.
W statucie Gminnego Ośrodka Administracji
Szkół i Przedszkoli w Bystrej przyjętego Uchwałą Nr
XXVIII/263/05 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 10
listopada 2005 roku zmienioną Uchwałą Nr XX/136/08

Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 15 lipca 2008r.
dokonuje zmian:
1. § 1 otrzymuje brzmienie:
"Gminny Ośrodek Administracji Szkół i Przedszkoli,
z siedzibą w Urzędzie Gminy Bystra-Sidzina, zwany dalej "Ośrodkiem" jest jednostką organizacyjną
działającą na zasadach określonych w przepisach
dla jednostek budşetowych, utworzoną w celu zapewnienia obsługi finansowo - księgowej placówek oświatowych."
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2. § 2 otrzymuje brzmienie:
"Obszarem działania Ośrodka jest Gmina BystraSidzina. Ośrodek obejmuje swoją działalnością:
1) Zespół Szkół im. św. Jana Kantego w Bystrej:
a) Szkołę Podstawową;
b) Gimnazjum Nr 2;
2)

Zespół Szkół
w Sidzinie:

im.

Dzieci

Zamojszczyzny

a) Szkołę Podstawową nr 1;
b) Gimnazjum Nr 1;
3) Szkołę Podstawową Nr 2 im. ks. Jana Trzopińskiego w Sidzinie;
4) Przedszkole Publiczne w Bystrej;
5) Przedszkole Publiczne w Sidzinie."
3. W § 3 dokonuje się zmiany brzmienia pieczęci
Ośrodka:
„Gminny Ośrodek Administracji Szkół i Przedszkoli
34-235 Bystra 373
NIP 552-16-10-844, Regon 120140811”
4. W § 6 pkt. 1 ppkt. d) otrzymuje brzmienie:
„prowadzenie na podstawie porozumień akt osobowych i dokumentacji w sprawach związanych ze
stosunkiem pracy dyrektorów szkół i przedszkoli,
pracowników przedszkoli oraz pracowników
Ośrodka.”

Załącznik
do uchwały Nr VI/50/11
Rady Gminy Bystra-Sidzina
z dnia 12 maja 2011 r.
STATUT Gminnego Oņrodka Administracji Szkół
i Przedszkoli

Poz. 2989

5. W § 6 pkt. 1 ppkt. f) po słowach „ pracowników
szkół” dodaje słowo „ przedszkoli i Ośrodka.”
6. W § 6 pkt. 1 ppkt. i) otrzymuje brzmienie:
„opracowywanie wraz z dyrektorami projektów
planów
finansowych
w zakresie
dochodów
i wydatków oraz budşetu i informacji w zakresie
poszczególnych placówek oświatowych.”
7. W § 6 pkt. 1 skreśla się ppkt. j).
8. W § 8 zmienia się numeracje punktów od 2 do 8 na
podpunkty od a) do g).
9. W § 8 punktowi 10 nadaje się numer 2 i następujące brzmienie:
„Pracownicy Ośrodka są pracownikami samorządowymi.”
10. Skreśla się załącznik do statutu określający wykaz
jednostek organizacyjnych.
§ 2. W związku z wprowadzonymi zmianami
przyjmuje się tekst jednolity Statutu Gminnego
Ośrodka Administracji Szkół i Przedszkoli w Bystrej
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Bystra-Sidzina.
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Bystra-Sidzina:
Jan Motor

4) Przedszkole Publiczne w Bystrej;
5) Przedszkole Publiczne w Sidzinie.
§ 3. Ośrodek uşywa pieczęci podłuşnej o brzmieniu:
„Gminny Ośrodek Administracji Szkół i Przedszkoli
34-236 Bystra 373

(tekst jednolity)

NIP 552-16-10-844, Regon 120140811”

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 4. Organizacje wewnętrzną i szczegółowy zakres
zadań pracowników Ośrodka oraz tryb prac określa
Kierownik w Regulaminie Organizacyjnym, który podlega zatwierdzeniu przez Wójta Gminy.

§ 1.
Gminny
Ośrodek
Administracji
Szkół
i Przedszkoli, z siedzibą w Urzędzie Gminy BystraSidzina, zwany dalej "Ośrodkiem" jest jednostką organizacyjną
działającą
na
zasadach
określonych
w przepisach dla jednostek budşetowych, utworzoną
w celu zapewnienia obsługi finansowo - księgowej placówek oświatowych.
§ 2. Obszarem działania Ośrodka jest Gmina BystraSidzina. Ośrodek obejmuje swoją działalnością:
1) Zespół Szkół im. św. Jana Kantego w Bystrej:
a) Szkołę Podstawową;
b) Gimnazjum Nr 2;
2) Zespół Szkół im. Dzieci Zamojszczyzny w Sidzinie:
a) Szkołę Podstawową nr 1;
b) Gimnazjum Nr 1;
3) Szkołę Podstawową Nr 2 im. ks. Jana Trzopińskiego
w Sidzinie;

§ 5. Obsługa jednostek będzie odbywała się na mocy porozumienia pomiędzy Kierownikiem Ośrodka,
a dyrektorami poszczególnych jednostek organizacyjnych.
Rozdział 2
Zakres i przedmiot działania Oņrodka
§ 6. Do zadań Ośrodka naleşy w szczególności:
1. W zakresie obsługi finansowo-księgowej:
a) prowadzenie obsługi finansowo-księgowej placówek wymienionych w załączniku do niniejszego
Statutu na wyodrębnionych dla kaşdej placówki rachunkach bankowych,
b) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny budşetowej,
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c) prowadzenie księgowości i sprawozdawczości,
w tym sporządzanie sprawozdań oraz prowadzenie
ewidencji
w zakresie
wydatków
osobowych
i rzeczowych, w porozumieniu z Dyrektorami,
d) prowadzenie na podstawie porozumień akt osobowych i dokumentacji w sprawach związanych ze
stosunkiem pracy dyrektorów szkół i przedszkoli,
pracowników przedszkoli oraz pracowników Ośrodka,
e) nadzór nda inwentaryzacją składników majątkowych w szkołach oraz rozliczanie finansowoksięgowe inwentaryzacji mienia szkół,
f) sporządzanie list płac oraz prowadzenie wszelkiej
dokumentacji związanej z wypłatami wynagrodzeń
dla pracowników szkół,
g) wypłata wynagrodzeń i innych świadczeń pracowniczych oraz prowadzenie dokumentacji dotyczącej
świadczeń pracowniczych,
h) opracowanie planu finansowego Ośrodka,
i) opracowywanie wraz z dyrektorami projektów planów
finansowych
w zakresie
dochodów
i wydatków oraz budşetu i informacji w zakresie
poszczególnych placówek oświatowych,
j) (skreślony)
k) inne zadania zlecone przez Wójta.
2. W zakresie współdziałania:
a) współdziałanie z instytucjami gminnymi, powiatowymi i wojewódzkimi,
b) współdziałanie ze Skarbnikiem Gminy przy opracowywaniu i realizowaniu budşetu placówek oświatowych,
c) współdziałanie z jednostkami pomocniczymi i organizacyjnymi Gminy,
d) współdziałanie z Kuratorium Oświaty.

Poz. 2989

a) prawidłowe gospodarowanie mieniem łącznie
z odpowiedzialnością materialna za jego stan
i uşytkowanie,
b) przestrzeganie
obowiązków
pracodawcy
w rozumieniu Kodeksu Pracy w zakresie przepisów bhp. i poş.,
c) podejmowanie decyzji w sprawach zatrudnienia,
zwalniania i wynagradzania pracowników Ośrodka,
d) właściwe dysponowanie posiadanymi środkami
finansowymi i ponoszenie odpowiedzialności za
prawidłowe ich wykorzystanie,
e) ścisła
współpraca
z dyrektorami
placówek
w zakresie prowadzenia gospodarki finansowej
poprzez bieşące informowanie o wysokości posiadanych środków finansowych w trakcie wykonywania budşetu,
f) przestrzeganie i nadzorowanie regulaminu pracy
Ośrodka: - ustalenie zasad obiegu dokumentów
Ośrodka, zapewnienie sprawności ich obiegu, wykonanie innych zadań zleconych przez organy
gminy,
g) opracowywanie i składanie wymaganej sprawozdawczości z zakresu działania Ośrodka.
2. Pracownicy Ośrodka są pracownikami samorządowymi.
Rozdział 4
Gospodarka finansowa
§ 9.
1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o rachunkowości oraz
ustawie o finansach publicznych.

3. (skreślony)

2. Ośrodek posiada odrębny rachunek bankowy.

4. Ośrodek prowadzi inne zadania powierzone przez
Wójta Gminy w celu wykonywania obowiązków
i uprawnień organu prowadzącego szkoły.

3. Przekazywanie środków finansowych z budşetu Gminy następuje na pisemne wnioski stosownie do
stopnia realizacji zadań w poszczególnych miesiącach.

5. (skreślony)
Rozdział 3
Struktura organizacyjna Oņrodka
§ 7.
1. Działalnością Ośrodka kieruje Kierownik powołany
i odwołany przez Wójta Gminy.
2. Kierownik kieruje pracą Ośrodka i reprezentuje go na
zewnątrz w oparciu o statut oraz pełnomocnictwo
udzielone przez Wójta Gminy Bystra-Sidzina.
3. W czasie nieobecności Kierownika jego obowiązki
przejmuje osoba wyznaczona przez Kierownika
Ośrodka.
4. Bezpośrednim przełoşonym Kierownika Ośrodka jest
Wójt Gminy Bystra-Sidzina.

4. Zobowiązania rodzące skutki finansowe są niewaşne
bez kontrasygnaty głównego księgowego Ośrodka
lub osoby przez niego upowaşnionej.
5. Dokumenty księgowe i rachunki stanowiące podstawę do wypłaty pod względem merytorycznym zatwierdzają w stosunku do obsługiwanych placówek
dyrektorzy tych placówek, a dotyczące Ośrodka Kierownik Ośrodka.
6. Obsługa kasowa prowadzona jest w Urzędzie Gminy.
§ 10.
1. Kontrolę prawidłowości prowadzenia gospodarki
finansowej prowadzą właściwe organy Gminy.
2. Wójt Gminy dokonuje kontroli i oceny działalności
Ośrodka oraz pracy Kierownika.
Rozdział 5
Postanowienia końcowe

§ 8.
1. Kierownik odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie
Ośrodka przed organem prowadzącym, a w szczególności za:

§ 11.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem
mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące.
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§ 12.
1. Dokonywanie zmian w Statucie odbywa się w trybie
określonym dla jego nadania.

Poz. 2989,2990

2. Statut niniejszy wchodzi w şycie z dniem 1 stycznia 2006 r.
Przewodniczący Rady Gminy Bystra-Sidzina:
Jan Motor

2989

2990
2990

UCHWAŁA NR VI/51/11
RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA
z dnia 12 maja 2011 r.
w sprawie nadania statutu Gminnemu Oņrodkowi Pomocy Społecznej w Bystrej
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 i art.40 ust.2 pkt.2
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142,poz.1591 ze zm./ art.12
ust.2 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157,poz.1240 ze zm./ ,art.110,ust. 1
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej/Dz. U. z 2009 r. Nr 175,poz.1362 z póŝn. zmianami./,Rada Gminy Bystra-Sidzina uchwala co następuje:
§ 1. Nadaje statut Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Bystrej, stanowiący załącznik do
uchwały.

Załącznik
do uchwały Nr VI/51/11
Rady Gminy Bystra-Sidzina
z dnia 12 maja 2011 r.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza Wójtowi Gminy Bystra-Sidzina.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XVII/157/04 z dnia
27 sierpnia 2004 roku Rady Gminy Bystra-Sidzina
w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi
Pomocy Społecznej w Bystrej.
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Bystra-Sidzina:
Jan Motor

§ 4.
1. Ośrodek jest gminną jednostką organizacyjną, nieposiadającą osobowości prawnej, powołaną do realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej.

Statut Gminnego Oņrodka Pomocy Społecznej
w Bystrej

2. Ośrodek realizując zadania własne gminy z zakresu
pomocy społecznej kieruje się ustaleniami z Wójtem
Gminy Bystra-Sidzina.

§ 1.

3. Ośrodek realizując zadania zlecone z zakresu administracji rządowej kieruje się ustaleniami przekazywanymi przez wojewodę.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrej
zwany dalej „ośrodkiem” działa na podstawie przepisów prawa i niniejszego statutu.
§ 2.
1. Siedziba Ośrodka mieści się w Budynku Urzędu Gminy Bystra-Sidzina w Bystrej.
2. Obszarem działania Ośrodka jest teren Gminy BystraSidzina.
1. Ośrodek uşywa pieczęci podłuşnej w brzmieniu:
"Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrej
34-235 Bystra 467
NIP 735-10-59-525
Regon 490484870
tel. 18 2681576
e-mail: bystra-sidzina.gops@pro.onet.pl"
§ 3. Ośrodek działa w formie jednostki budşetowej.

§ 5.
1. Ośrodek realizuje następujące zadania gminy z zakresu pomocy społecznej:
A. Zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym:
1) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy
społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych których celem
jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka;
2) sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie
pomocy społecznej;
3) udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku
oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;
4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;
5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych;
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6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych
na pokrycie wydatków powstałych w wyniku
zdarzenia losowego;
7) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych
na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i moşliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów
o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym
Funduszu Zdrowia;
8) przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego;
9) opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne
i rentowe
za
osobę,
która
zrezygnuje
z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad
długotrwale lub cięşko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką,
ojcem, lub rodzeństwem;
10) praca socjalna;
11) organizowanie usług opiekuńczych, w tym
specjalistycznych, w miejscu zamieszkania,
z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
12) prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia
dziennego lub mieszkaniach chronionych;
13) tworzenie gminnego systemu profilaktyki
i opieki nad dzieckiem i rodziną;
14) doşywianie dzieci;
15) sprawienie pogrzebu w tym osobom bezdomnym;
16) kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca
gminy w tym domu;
17) pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do şycia po zwolnieniu
z zakładu karnego;
18) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, równieş
w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego;
19) utworzenie i utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników;
20) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;
21) opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych.
B. Zadania własne gminy:
1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych
celowych
2) podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy
społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb
gminy, w tym tworzenie i realizacja programów
osłonowych;
3) współpraca z powiatowym urzędem pracy
w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach.
C. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
realizowane przez gminę:

Poz. 2990
1) organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
2) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych
na pokrycie wydatków związanych z klęską
şywiołową lub ekologiczną;
3) prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób
z zaburzeniami psychicznymi;
4) realizacja zadań wynikających z rządowych
programów pomocy społecznej, mających na
celu ochronę poziomu şycia osób, rodzin
i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia ;
5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych
a takşe udzielanie schronienia, posiłku
i niezbędnego
ubrania
cudzoziemcom
o których mowa w art.53 ust.1 pkt.15 oraz
art. 53a ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach;
6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a takşe udzielanie schronienia, posiłku
i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy
uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
7) wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie
opieki.

2. Ośrodek realizuje zadania związane z postępowaniem
wobec dłuşników alimentacyjnych oraz zaliczką alimentacyjną, na podstawie przepisów ustawy
z 22.04.2005 r. o postępowaniu wobec dłuşników
alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U.
Nr 86, poz. 732, ze zm.).
3. Ośrodek realizuje zadania związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, na podstawie przepisów ustawy
z dnia 28.11. 2003r. o świadczeniach rodzinnych (tj.
Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 992, ze zm.).
4. Ośrodek realizuje zadania związane z postępowaniem
wobec dłuşników alimentacyjnych oraz wypłatą
świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na podstawie przepisów ustawy z 07.09.2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2009r.
Nr 1, poz,7 ze zm.).
5. Ośrodek realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia
29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
(Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz.1493 z póŝn. zmianami).
§ 6.
1. Ośrodek realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej we współpracy z organizacjami pozarządowymi,
Kościołami,
organami
administracji
rządowej
i samorządowej, zakładami opieki zdrowotnej oraz
innymi podmiotami, stosownie do zakresu ich działalności.
2. Ośrodek koordynuje działalność w zakresie pomocy
społecznej na terenie Gminy Bystra-Sidzina.
§ 7.
1. Ośrodkiem kieruje Kierownik zatrudniony przez Wójta
Gminy Bystra-Sidzina.
2. Kierownik Ośrodka reprezentuje go na zewnątrz, zapewnia prawidłową organizację pracy Ośrodka, wykonuje czynności w zakresie prawa pracy w stosunku
do pracowników Ośrodka.
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3. Kierownik Ośrodka przedkłada Radzie Gminy BystraSidzina roczne sprawozdanie z działalności Ośrodka,
oraz informuje Radę o potrzebach w zakresie pomocy
społecznej.
4. Kierownik Ośrodka wydaje decyzje administracyjne
w zakresie spraw objętych działalnością Ośrodka, na
podstawie
upowaşnień
udzielonych,
zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
§ 8. Strukturę organizacyjną Ośrodka określa regulamin organizacyjny wydany przez Kierownika Ośrodka.

Poz. 2990,2991
§ 9.

1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w przepisach ustawy z 27.08.2009
r. o finansach publicznych i w aktach wykonawczych
do ustawy.
2. Gospodarkę finansową Ośrodka prowadzi Kierownik
przy pomocy Głównego Księgowego Ośrodka.
§ 10. Zmiany w statucie dokonywane są w trybie
i na zasadach obowiązujących dla jego nadania.
Przewodniczący Rady Gminy Bystra-Sidzina:
Jan Motor

2990

2991
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UCHWAŁA NR VI/52/11
RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA
z dnia 12 maja 2011 r.
w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Bystrej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust.2
pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie
gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz.U.Nr.142,
poz 1591, z póŝniejszymi zmianami) oraz art. 13 ust 1 i
2 ustawy z dnia 25 paŝdziernika 1991 roku
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej / tekst jednolity Dz. U. Nr 110 poz. 721 z 1997 r.
z póŝn. zmianami i art. 8 i 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia
27 czerwca 1997 r. o bibliotekach / Dz. U. nr.85,
poz.539 z póŝniejszymi zmianami/ Rada Gminy Bystra
–Sidzina uchwala, co następuje:
§ 1. Nadaje statut Gminnej Bibliotece Publicznej
w Bystrej – stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej
uchwały.

§ 2. Traci moc załącznik nr 1 Uchwała Nr XXIV/
210/05 Rady Gminy Bystra- Sidzina z dnia 28 kwietnia
2005 r. w sprawie utworzenia z dotychczasowej
Gminnej Biblioteki Publicznej w Bystrej z filią
w Sidzinie dwóch odrębnych jednostek organizacyjnych kultury: Gminnej Biblioteki Publicznej w Bystrej
i Gminnej Biblioteki Publicznej w Sidzinie.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Bystra Sidzina.
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie w terminie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Bystra-Sidzina:
Jan Motor

Załącznik
do uchwały Nr VI/52/11
Rady Gminy Bystra-Sidzina
z dnia 12 maja 2011 r.
STATUT GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W BYSTREJ
CZĈŅĆ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Gminna Biblioteka Publiczna w Bystrej zwana
dalej „Biblioteką” utworzona została na podstawie:
Uchwały Nr XXIV/210/05 Rady Gminy Bystra – Sidzina
z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie utworzenia
z dotychczasowej Gminnej Biblioteki Publicznej Bystrej
z Filią w Sidzinie dwóch odrębnych jednostek organizacyjnych kultury: Gminnej Biblioteki Publicznej w Bystrej
i Gminnej Biblioteki Publicznej w Sidzinie.
§ 2. Biblioteka jest samorządową instytucją kultury,
której organizatorem jest Gmina Bystra - Sidzina.

§ 3. Siedzibą Biblioteki jest budynek Urzędu Gminy,
a obszarem jej działania jest miejscowość Bystra.
§ 4.
1) Nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem Biblioteki
sprawuje Wójt Gminy Bystra –Sidzina.
2) Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki
sprawują i pomocy fachowej udzielają:
a) Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie;
b) Biblioteka Suska im. Dr. Michała Şmigrodzkiego
w Suchej Beskidzkiej.
§ 5.
1) Biblioteka uzyskuje status samodzielnej jednostki
organizacyjnej z chwilą wpisania jej do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez Organizatora oraz
nadania statutu przez organizatora.
2) Biblioteka uşywa pieczęci podłuşnej, w brzmieniu:
"Gminna Biblioteka Publiczna w Bystrej
34-235 Bystra 467
NIP: 735-10-59-494"
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3) Biblioteka do oznaczania swoich zbiorów uşywa pieczęci okrągłych o brzmieniu: Gminna Biblioteka Publiczna w Bystrej.
§ 6. Organizator zapewnia warunki działalności
i rozwoju Biblioteki, odpowiadające jej zadaniom.
CZĈŅĆ II
CELE I ZADANIA BIBLIOTEKI
§ 7. Biblioteka słuşy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa, upowszechnianiu
wiedzy i nauki, rozwojowi kultury, dba o swoje funkcjonowanie sieci bibliotecznej i systemu informacyjnego
na terenie Gminy.
§ 8. Do szczegółowego zakresu działań Biblioteki
naleşy:
1) Gromadzenie, opracowanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych, z uwzględnieniem materiałów
dotyczących własnego regionu.
2) Wytwarzanie materiałów informacyjnych.
3) Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu,
wypoşyczanie na zewnątrz oraz prowadzenie wypoşyczeń międzybibliotecznych z uwzględnieniem szczególnych potrzeb dzieci i młodzieşy oraz osób niepełnosprawnych.
4) Prowadzenie działalności informacyjnej, bibliograficznej, udostępnianie informacji własnych i zewnętrznych.
5) Popularyzacja ksiąşki, informacji, wiedzy i czytelnictwa.
6) Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami
upowszechniania
kultury,
organizacjami
i towarzystwami w rozwoju i zaspokajaniu potrzeb
oświatowych i kulturalnych społeczeństwa.
7) Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.
§ 9. Biblioteka moşe podejmować równieş inne
działania wynikające z potrzeb mieszkańców gminy.
CZĈŅĆ III
ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE BIBLIOTEKĄ
§ 10.
1) Na czele stoi kierownik, który kieruje jej działalnością,
reprezentuje Bibliotekę na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny.
2) Kierownika powołuje i odwołuje Wójt Gminy Bystra –
Sidzina.
3) Odwołanie Kierownika wymaga zasięgnięcia opinii
Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej Oświaty Kultury
i Sportu Rady Gminy Bystra-Sidzina.
§ 11.
1) W Bibliotece zatrudnia się pracowników działalności
podstawowej, administracyjnej oraz obsługi. W miarę
potrzeby w Bibliotece mogą być zatrudniani specjaliści z róşnych dziedzin, związani z działalnością Biblioteki.
2991

Poz. 2991

2) Pracowników zatrudnia i zwalnia kierownik Biblioteki.
§ 12.
1) Kierownik i pracownicy Bibliotek powinni posiadać
odpowiednie do zajmowanych stanowisk kwalifikacje.
2) Wynagradzania pracowników biblioteki ustalana są na
podstawie odrębnych przepisów.
§ 13.
1) Biblioteka moşe prowadzić wypoşyczalnie, czytelnie
oddziały dla dzieci, filie biblioteczne i punkty biblioteczne oraz inne formy udostępniania zbiorów bibliotecznych.
2) Zasady i warunki korzystania z Biblioteki określa regulamin nadany przez kierownika.
§ 14. Szczegółową organizację Biblioteki oraz zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych
ustala kierownik w regulaminie organizacyjnym.
§ 15. Kierownik przedkłada Radzie Gminy coroczne
sprawozdanie z działalności oraz przedstawia plan pracy
na rok następny.
CZĈŅĆ IV
GOSPODARKA FINANSOWA BIBLIOTEKI
§ 16. Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na
zasadach określonych dla instytucji kultury.
§ 17. Biblioteka jest finansowana z budşetu Gminy,
a takşe z dochodów własnych, darowizn, dotacji celowych i z innych ŝródeł.
§ 18. Biblioteka moşe pobierać opłaty za:
1) Usługi informacyjne, bibliograficzne;
2) Wypoşyczenia międzybiblioteczne;
3) Wypoşyczenia materiałów audiowizualnych;
4) Nie zwrócone w terminie materiały biblioteczne;
5) Uszkodzenie lub zniszczenie materiałów bibliotecznych;
6) W formie kaucji – za wypoşyczone materiały biblioteczne;
7) Wydawnictwa własne.
§ 19. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki
jest roczny plan finansowy.
CZĈŅĆ V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 20. Zmiany w statucie Biblioteki mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego nadania.
Przewodniczący Rady Gminy Bystra-Sidzina:
Jan Motor
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UCHWAŁA NR VI/53/11
RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA
z dnia 12 maja 2011 r.
w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Sidzinie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2
pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr.142,
poz1591, z póŝniejszymi zmianami) oraz art. 13 ust1
i 2 ustawy z dnia 25 paŝdziernika 1991 roku
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej / tekst jednolity Dz. U. Nr 110 poz. 721 z 1997 r.
z póŝn. zmianami i art. 8 i 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia
27 czerwca 1997 r. o bibliotekach / Dz. U. nr. 85, poz.
539 z póŝniejszymi zmianami/ Rada Gminy Bystra –
Sidzina uchwala, co następuje:

z dotychczasowej Gminnej Biblioteki Publicznej
w Bystrej z filią w Sidzinie dwóch odrębnych jednostek organizacyjnych kultury: Gminnej Biblioteki Publicznej w Bystrej i Gminnej Biblioteki Publicznej
w Sidzinie.

§ 1. Nadaje statut Gminnej Bibliotece Publicznej
w Sidzinie – stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej
uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Bystra-Sidzina:

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Bystra Sidzina.
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie w terminie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Jan Motor

§ 2. Traci moc załącznik nr 2 do Uchwały Nr
XXIV/ 210/05 Rady Gminy Bystra - Sidzina z dnia 28
kwietnia
2005
r.
w sprawie
utworzenia
Załącznik
do uchwały Nr VI/53/11
Rady Gminy Bystra-Sidzina
z dnia 12 maja 2011 r.
STATUT GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W SIDZINIE
CZĈŅĆ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Gminna Biblioteka Publiczna w Sidzinie zwana
dalej „Biblioteką” utworzona została na podstawie:
Uchwały Nr XXIV/210/05 Rady Gminy Bystra – Sidzina
z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie utworzenia
z dotychczasowej Gminnej Biblioteki Publicznej Bystrej
z Filią w Sidzinie dwóch odrębnych jednostek organizacyjnych kultury: Gminnej Biblioteki Publicznej w Bystrej
i Gminnej Biblioteki Publicznej w Sidzinie.

2) Biblioteka uşywa pieczęci podłuşnej, zawierającej
nazwę w brzmieniu:
"Gminna Biblioteka Publiczna w Sidzinie
34-236 Sidzina 701
NIP: 552-259-80-20"
3) Biblioteka do oznaczania swoich zbiorów uşywa pieczęci okrągłych o brzmieniu: Gminna Biblioteka Publiczna w Sidzinie.
§ 6. Organizator zapewnia warunki działalności
i rozwoju Biblioteki, odpowiadające jej zadaniom.
CZĈŅĆ II
CELE I ZADANIA BIBLIOTEKI

§ 2. Biblioteka jest samorządową instytucją kultury,
której organizatorem jest Gmina Bystra - Sidzina.

§ 7. Biblioteka słuşy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa, upowszechnianiu
wiedzy i nauki, rozwojowi kultury, dba o swoje funkcjonowanie sieci bibliotecznej i systemu informacyjnego
na terenie Gminy.

§ 3. Siedzibą Biblioteki jest budynek szkoły,
a obszarem jej działania jest miejscowość Sidzina.

§ 8. Do szczegółowego zakresu działań Biblioteki
naleşy:

§ 4.
1) Nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem Biblioteki
sprawuje Wójt Gminy Bystra –Sidzina.
2) Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki
sprawują i pomocy fachowej udzielają:
a) Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie;
b) Biblioteka Suska im. Dr. Michała Şmigrodzkiego
w Suchej Beskidzkiej.
§ 5.
1) Biblioteka uzyskuje status samodzielnej jednostki
organizacyjnej z chwilą wpisania jej do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez Organizatora oraz
nadania statutu przez organizatora.

1) Gromadzenie, opracowanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych, z uwzględnieniem materiałów
dotyczących własnego regionu.
2) Wytwarzanie materiałów informacyjnych.
3) Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu,
wypoşyczanie na zewnątrz oraz prowadzenie wypoşyczeń międzybibliotecznych z uwzględnieniem szczególnych potrzeb dzieci i młodzieşy oraz osób niepełnosprawnych.
4) Prowadzenie działalności informacyjnej, bibliograficznej, udostępnianie informacji własnych i zewnętrznych.
5) Popularyzacja ksiąşki, informacji, wiedzy i czytelnictwa.
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6) Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami
upowszechniania
kultury,
organizacjami
i towarzystwami w rozwoju i zaspokajaniu potrzeb
oświatowych i kulturalnych społeczeństwa.
7) Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.
§ 9. Biblioteka moşe podejmować równieş inne
działania wynikające z potrzeb mieszkańców gminy.

Poz. 2992,2993

2) Zasady i warunki korzystania z Biblioteki określa regulamin nadany przez kierownika.
§ 14. Szczegółową organizację Biblioteki oraz zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych
ustala kierownik w regulaminie organizacyjnym.
§ 15. Kierownik przedkłada Radzie Gminy coroczne
sprawozdanie z działalności oraz przedstawia plan pracy
na rok następny.

CZĈŅĆ III
ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE BIBLIOTEKĄ

CZĈŅĆ IV
GOSPODARKA FINANSOWA BIBLIOTEKI

§ 10.
1) Na czele stoi kierownik, który kieruje jej działalnością,
reprezentuje Bibliotekę na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny.
2) Kierownika powołuje i odwołuje Wójt Gminy Bystra –
Sidzina.
3) Odwołanie Kierownika wymaga zasięgnięcia opinii
Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej Oświaty Kultury
i Sportu Rady Gminy Bystra-Sidzina.
§ 11.
1) W Bibliotece zatrudnia się pracowników działalności
podstawowej, administracyjnej oraz obsługi. W miarę
potrzeby w Bibliotece mogą być zatrudniani specjaliści z róşnych dziedzin, związani z działalnością Biblioteki.
2) Pracowników zatrudnia i zwalnia kierownik Biblioteki.
§ 12.
1) Kierownik i pracownicy Bibliotek powinni posiadać
odpowiednie do zajmowanych stanowisk kwalifikacje.
2) Wynagradzania pracowników biblioteki ustalana są na
podstawie odrębnych przepisów.
§ 13.
1) Biblioteka moşe prowadzić wypoşyczalnie, czytelnie
oddziały dla dzieci, filie biblioteczne i punkty biblioteczne oraz inne formy udostępniania zbiorów bibliotecznych.

§ 16. Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na
zasadach określonych dla instytucji kultury.
§ 17. Biblioteka jest finansowana z budşetu Gminy,
a takşe z dochodów własnych, darowizn, dotacji celowych i z innych ŝródeł.
§ 18. Biblioteka moşe pobierać opłaty za:
1) Usługi informacyjne, bibliograficzne;
2) Wypoşyczenia międzybiblioteczne;
3) Wypoşyczenia materiałów audiowizualnych;
4) Nie zwrócone w terminie materiały biblioteczne;
5) Uszkodzenie lub zniszczenie materiałów bibliotecznych;
6) W formie kaucji – za wypoşyczone materiały biblioteczne;
7) Wydawnictwa własne.
§ 19. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki
jest roczny plan finansowy.
CZĈŅĆ V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 20. Zmiany w statucie Biblioteki mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego nadania.
Przewodniczący Rady Gminy Bystra-Sidzina:
Jan Motor
2992
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UCHWAŁA NR VI/54/11
RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA
z dnia 12 maja 2011 r.
w sprawie nadania statutu Gminnemu Oņrodkowi Kultury, Promocji, Turystyki i Sportu Bystra-Sidzina w Sidzinie
na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 i art.40 ust.2 pkt.
2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz.U.Nr.142,
poz1591, z póŝniejszymi zmianami) oraz art.13 ust1 i 2
ustawy
z dnia
25
paŝdziernika
1991
roku
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej tekst jednolity Dz. U. Nr 110 poz. 721 z 1997 r.
z póŝn. zmianami. Rada Gminy Bystra-Sidzina uchwala, co następuje:
§ 1. Nadać Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Promocji, Turystyki i Sportu Bystra-Sidzina w Sidzinie
Statut stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc: Uchwała Nr XV/141/04 Rady
Gminy Bystra-Sidzina z dnia 3 marca 2004 r.
w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Kultury Promocji Turystyki i Sportu w Sidzinie.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Bystra-Sidzina.
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Bystra-Sidzina:
Jan Motor
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Załącznik
do uchwały Nr VI/54/11
Rady Gminy Bystra-Sidzina
z dnia 12 maja 2011 r.

min opracowany na podstawie obowiązujących przepisów.

STATUT GMINNEGO OŅRODKA KULTURY PROMOCJI
TURYSTYKI I SPORTU BYSTRA – SIDZINA

1) Edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę.
2) Gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona
i udostępnianie dóbr kultury.
3) Tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu
artystycznego i folkloru oraz zainteresowania wiedzą
i sztuką.
4) Przygotowanie, opracowanie i wdroşenie koncepcji
ruchu turystycznego i promocji gminy.
5) Tworzenie warunków do zachowania i kultywowania
dziedzictwa kulturowego społeczności lokalnej, w tym
Górali Babiogórskich oraz wspieranie rodzimego rękodzieła, sztuki i folkloru. Współpraca ze Stowarzyszeniem Gmin Babiogórskich oraz Skansenem.
6) Działanie na rzecz podwyşszenia jakości i skuteczności
oddziaływania istniejących walorów turystycznych.
7) Współpraca z Urzędem Gminy w przygotowaniu ofert
inwestycyjno- turystycznych i informacji turystycznej.
8) Współpraca z placówkami oświatowymi w realizacji
zadań kultury, turystyki i sportu.
9) Organizowanie bazy danych z zakresu produktu turystycznego Gminy Bystra- Sidzina.
10) Współpraca z sąsiednimi gminami w zakresie rozwoju kulturalno-turystycznego gminy i regionu.
11) Rozpoznanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb
oraz zainteresowań kulturalnych.
12) Organizowanie róşnorodnych form uczestnictwa
w şyciu kulturalnym.
13) Współdziałanie z instytucjami upowszechniania
kultury, turystyki ,sportu, instytucjami naukowymi,
oświatowo-wychowawczymi,
ochrony
przyrody
i środowiska; stowarzyszeniami, organizacjami młodzieşowymi i społecznymi.
14) Prowadzenie szkoleń z zakresu turystyki i agroturystyki wspólnie z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego.
15) Kształtowanie wzorów i nawyków aktywnego
uczestnictwa w şyciu kulturalnym, wspólne organizowanie imprez z Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
16) Tworzenie zespołów (folklorystycznych, tanecznych,
muzycznych, wokalno- tanecznych) ich rejestracja
i wspieranie działalności juş istniejących orkiestr
i zespołów.
17) Uczestniczenie w targach turystycznych i gospodarczych krajowych i zagranicznych.
18) Rozpowszechnianie w środkach masowej informacji
wiadomości o turystycznych, przyrodniczych i kulturowych walorach Gminy Bystra- Sidzina.
19) Wydawanie i rozpowszechnianie publikacji z zakresu dziedzictwa kulturowego, promocji i turystyki.
20) Prowadzenie stron internetowych.
21) Współpraca z jednostkami OSP w zakresie realizacji
zadań kultury i sportu.
22) Organizowanie
stałych
imprez
kulturalnoartystycznych jak: doşynki, konkurs palm wielkanocnych, konkurs dekoracji boşonarodzeniowych
i innych ujętych w corocznym planie.
23) Zarządzanie komunalną infrastrukturą sportową
oraz bieşące utrzymanie ich funkcjonowania.

CZĈŅĆ I
Przepisy ogólne
§ 1.
Gminny Ośrodek Kultury Promocji Turystyki
i Sportu zwany dalej GOKPTiS jest instytucją kultury
Gminy Bystra-Sidzina upowszechniającą, dziedzictwo
kulturowe, zajmującą się promowaniem gminy
i rozwojem turystyki w gminie oraz działa na podstawie
przepisów i niniejszego statutu.
§ 2.
1. Siedzibą GOKPTiS jest Sołectwo Sidzina – Budynek
OSP, a obszarem jego działalności – Gmina BystraSidzina.
2. Organizatorem GOKPTiS jest Gmina Bystra- Sidzina,
GOKPTiS korzysta z pomocy merytorycznej Małopolskiego Ośrodka Kultury w Krakowie.
3. GOKPTiS prowadzi swoją działalność na zasadach
określonych dla instytucji kultury
4. GOKPTiS uşywa podłuşnej pieczęci z nazwą i adresem
siedziby w pełnym brzmieniu:
„Gminny Ośrodek Kultury Promocji, Turystyki
i SportuBystra – Sidzina w Sidzinie
34 – 236 Sidzina 998
NIP: 735-10-59-726".
CZĈŅĆ II
Cel i przedmiot działania
§ 3. Celem nadrzędnym GOKPTiS jest kultywowanie dziedzictwa kulturowego i upowszechnianie wartości
kulturowych
oraz
propagowanie
działań
o charakterze sportowym i rekreacyjnym wśród dzieci,
młodzieşy i dorosłych oraz zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie upowszechniania sportu i rekreacji.
§ 4. GOKPTiS realizuje zadania w dziedzinie wychowania, edukacji i upowszechniania kultury, kultury
fizycznej i rekreacji, tworzenia warunków do rozwoju
sportu dzieci i młodzieşy, w tym sportu amatorskiego,
wspomaganie sportu wyczynowego, organizowanie
i wspomaganie turystyki i wypoczynku, administrowanie i zarządzanie przekazanymi obiektami sportowymi.
Propaguje gminę jako atrakcyjną miejscowość turystyczną, podkreślając jej walory przyrodniczo-kulturowe,
wykonuje zadania z zakresu informacji, obsługi ruchu
turystycznego oraz podnoszenia jakości usług turystycznych, a takşe wykonuje zadania w zakresie kultury
oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami
w utworzonej instytucji kultury pn. Skansen w Sidzinie –
Muzeum Kultury Ludowej w oparciu o własny regula-

§ 5. Do zakresu
w szczególności:

działania

GOKPTiS

naleşy
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24)Gospodarowanie powierzonym mieniem zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie odpowiednimi
uregulowaniami prawnymi.
25)Udostępnienie bazy sportowej według zapotrzebowania społecznego:
klubom sportowym
organizacjom kultury fizycznej, organizacjom
społecznym i zawodowym, zakładom pracy oraz
osobom fizycznym i prawnym,
placówkom oświatowym.
26)Organizacja
zawodów
i zajęć
sportoworekreacyjnych.
27)Organizacja
imprez
masowych
sportoworekreacyjnych na rzecz mieszkańców gminy.
28)Realizacja zadań powierzonych w drodze porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie sportu i rekreacji.
29)Koordynowanie
i prowadzenie
międzyszkolnych
rozrywek sportowych zgodnie ze szkolnym oraz
gminnym kalendarzem imprez.
30)Tworzenie warunków uczestnictwa w şyciu sportowo-rekreacyjnym osobom niepełnosprawnym.
31)Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i organizacjami sportowymi, młodzieşowymi i innymi organizacjami pozarządowymi o zasięgu gminnym
i ponad gminnym realizującymi zadania z zakresu
sportu, kultury fizycznej i turystyki.
32)Tworzenie warunków do rozwoju sportu wyczynowego.
33)Prowadzenie działalności informacyjnej i reklamowej
w zakresie działania kultury fizycznej i rekreacji.
34)Wykonywanie innych zadań powierzonych przez
Wójta Gminy Bystra-Sidzina.
§ 6. GOKPTiS moşe na zasadach określonych
w odrębnych przepisach:
1) Organizować spektakle, koncerty, wystawy, odczyty,
wypoşyczanie ksiąşek i dzieł sztuki.
2) Prowadzić naukę języków obcych.
3) Prowadzić impresariat artystyczny.
4) Organizować imprezy turystyczne, sportowe, rozrywkowe i artystyczne.
5) Prowadzić usługową działalność wydawniczą.
6) Świadczyć usługi plastyczne, poligraficzne, filmowe
w tym wideo rejestrację itp.
7) Udostępnić za odpowiedzialnością uşytkowników
urządzenia internetowe.
8) Prowadzić wypoşyczalnie sprzętu technicznego
i innego oraz multimedialnego.
9) Prowadzić sprzedaş dzieł sztuki i artykułów uşytku
kulturalnego.
10) Realizować imprezy zlecone (okolicznościowe, rodzinne, obrzędowe)
11) Świadczyć usługi gastronomiczne i turystyczne.
12) Prowadzić działalność instruktaşowo- metodyczną.
CZĈŅĆ III
Organizacja i zarządzanie
§ 7.
1. GOKPTiS kieruje Dyrektor, który decyduje o jego
działalności, reprezentuje GOKPTiS na zewnątrz
i ponosi odpowiedzialność za jego organizację
i funkcjonowanie.
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2. Dyrektora GOKPTiS powołuje Wójt Gminy BystraSidzina w drodze powierzenia lub konkursu
i sprawuje nadzór nad jego działalnością. Kadencja
Dyrektora GOKPTiS trwa 5 lat i moşe być przedłuşona przez Wójta Gminy, po uzyskaniu opinii Komisji
Zdrowia Pomocy Społecznej Oświaty Kultury
i Sportu Rady Gminy Bystra-Sidzina.
3. Dyrektora GOKPTiS moşe odwołać Wójt Gminy Bystra- Sidzina.
4. Odwołanie dyrektora wymaga zasięgnięcia opinii
Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej Oświaty Kultury i Sportu Rady Gminy Bystra-Sidzina.
§ 8.
1. Pracownicy GOKPTiS powinni posiadać odpowiednie
do zajmowanych stanowisk kwalifikacje określone
w rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przepisach aktualnie obowiązujących
w sprawie wymagań kwalifikacyjnych, zasad i trybu
stwierdzenia kwalifikacji uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w instytucjach upowszechniania kultury.
2. Wynagrodzenia pracowników ustalane są na podstawie Regulaminu Wynagradzania Pracowników
GOKPTiS opracowanego w oparciu o Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego obowiązujących przepisach w sprawie wynagradzania
pracowników instytucji kultury.
§ 9. Szczegółową organizację GOKPTiS ustala Dyrektor w regulaminie organizacyjnym, którego projekt
przedkłada do zatwierdzenia Wójtowi Gminy BystraSidzina.
CZĈŅĆ IV
Majątek i finanse
§ 10.
1. Mienie zarządzane przez GOKPTiS stanowi własność
komunalną.
2. Majątek stanowią obiekty i urządzenia sportowe i inne
będące własnością Gminy Bystra-Sidzina przekazane
jednostce w trwały zarząd, administrowanie lub inne
formy władania oraz ruchomości i środki finansowe
w zakresie ustalonym w budşecie Gminy.
3. GOKPTiS gospodaruje mieniem komunalnym zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zapewnia jego prawidłową eksploatację i ochronę.
4. Działalność GOKPTiS jest finansowana ze środków
przekazanych z budşetu Gminy, dobrowolnych wpłat
osób fizycznych i prawnych oraz z dochodów własnych.
§ 11.
1. GOKPTiS prowadzi gospodarkę finansową i rozlicza
się z organizatorem na zasadach ustalonych dla instytucji kultury.
2. Podstawą gospodarki finansowej GOKPTiS jest roczny plan działalności, zatwierdzony przez Dyrektora,
uwzględniający
wysokość
dotacji
przyznanej
w budşecie Gminy Bystra-Sidzina. Dyrektor przed-
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stawia roczny plan działalności GOKPTiS Radzie
Gminy do zaopiniowania.
3. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury składa corocznie
Wójtowi Gminy i Radzie Gminy sprawozdanie z prowadzonej działalności finansowej i programowej.

Poz. 2993,2994

2. Statut GOKPTiS uchwala Rada Gminy Bystra-Sidzina.
3. Zmiany i uzupełnienia do postanowień statutu mogą
nastąpić w trybie przewidzianym dla uchwalenia statutu.

4. Wszelkie zmiany zatwierdza Dyrektor GOKPTiS po
zasięgnięciu opinii Wójta Gminy Bystra-Sidzina.

4. Likwidacja GOKPTiS moşe nastąpić na podstawie
uchwały
Rady
Gminy
w sposób
zgodny
z właściwymi ustawami.

5. GOKPTiS moşe prowadzić działalność usługową,
z której dochody przeznacza na cele statutowe.

§ 13. Z chwilą wejścia w şycie niniejszego statutu
traci waşność dotychczasowy statut GOKPTiS.

CZĈŅĆ V
Postanowienia końcowe

Przewodniczący Rady Gminy Bystra-Sidzina:
Jan Motor

§ 12.
1. Dyrektor GOKPTiS ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień niniejszego statutu.
2993
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UCHWAŁA NR VII/43/2011
RADY GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA
z dnia 14 czerwca 2011 r.
w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2011 Nr III/10/2010 Rady Gminy
Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 30 grudnia 2010 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U.
z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 z póŝn. zm./, art. 211,
art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych /Dz.U. z 2009 r., Nr 157,
poz. 1240/ Rada Gminy Kocmyrzów-Luborzyca,
uchwala co następuje:
§ 1.
1. Zmniejsza się dochody budşetu na rok 2011
o kwotę 2 992 184,00 zł w tym dochody majątkowe o kwotę 2 992 184,00 - jak w załączniku nr 1.
2. Zmniejsza się wydatki budşetu na rok 2011 o kwotę
2 400 832,00 - jak w załączniku nr 2.
3. Zmiany wydatków z ust. 2 obejmują:
1) zmniejsza się plan wydatków majątkowych
o kwotę 2 400 832,00 zł jak w załączniku nr 2
4. Zwiększa się przychody budşetu gminy o kwotę
1 500 000,00 zł w tym:
1) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budşetu Unii
Europejskiej tj. poşyczka płatnicza zaciągnięta
z WFOŚiGW w Krakowie.
5. Zmniejsza się planowane przychody budşetu
o kwotę 908 648,00 zł jako planowany kredyt komercyjny z przeznaczeniem na planowany deficyt
budşetu.
§ 2. Przyjmuje się:
1. plan przychodów i rozchodów budşetu po zmianach z par. 1 ust 4 i 5, jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały

§ 3.
1. Róşnica między dochodami i wydatkami stanowi
planowany
deficyt
budşetu
w kwocie
5 924 652,15 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:
1) zaciągniętych poşyczek -5 357 224,00 zł w tym
- poşyczka na wyprzedzające finansowanie
działań finansowanych ze środków pochodzących z budşetu Unii Europejskiej 1 500 000,00 zł
2) zaciągniętych kredytów - 297 532,00 zł
3) wolnych środków jako nadwyşki środków pienięşnych na rachunku bieşącym wynikającej
z rozliczeń kredytów i poşyczek z lat ubiegłych
wprowadzonych
do
budşetu
w kwocie
269 896,15 zł.
2. Ustala się przychody budşetu w łącznej kwocie
6 063 978,15 zł, rozchody budşetu w łącznej kwocie 139 326,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3
planowane przychody
-

zaciągnięte poşyczki - 5 357 224,00 zł
zaciągnięte kredyty - 297 532,00 zł
wolne środki jako nadwyşki środków pienięşnych na rachunku bieşącym wynikającej
z rozliczeń kredytów i poşyczek z lat ubiegłych
wprowadzonych
do
budşetu
w kwocie
409 222,15 zł

3. Ustala się limit zobowiązań:
1) z tytułu zaciągniętych w roku 2011 kredytów
w wysokości 297 532,00 zł, na sfinansowanie
planowanego deficytu budşetu
2) z tytułu poşyczek zaciąganych w roku 2011 na finansowanie planowanego deficytu budşetu
w wysokości 5 357 224,00 zł.
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Upowaşnia się Wójta Gminy KocmyrzówLuborzyca do zaciągania zobowiązań w kwocie
określonej w ust. 3, z których spłata zadłuşenia
w poszczególnych latach nie moşe przekroczyć
maksymalnej wielkości długu na koniec kaşdego
roku - wynikającej z wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2022.

Poz. 2994

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
§ 5. Uchwała wchodzi w şycie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w trybie określonym przepisami
szczególnymi.
Przewodniczący Rady Gminy: Małgorzata Doniec

Załącznik nr 1
do uchwały Nr VII/43/2011
Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
z dnia 14 czerwca 2011 r.
DOCHODY BUDŻETU GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA NA ROK 2011
dział

rozdział

paragraf

900

treść

zwiększenia

Zmniejszenia

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
w tym
dochody majątkowe
dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych
z udziałem środków europejskich oraz środków
o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6
lub płatności w ramach budşetu środków europejskich
par.6207

2 992 184,00

Razem

2 992 184,00

2 992 184,00

2 992 184,00

Przewodniczący Rady Gminy: Małgorzata Doniec

Załącznik nr 2
do uchwały Nr VII/43/2011
Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
z dnia 14 czerwca 2011 r.
ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2011
dział

rozdział

900
90001

paragraf

treść

zwiększenia

Zmniejszenia

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
b/ wydatki majątkowe

2 400 832,00
2 400 832,00
2 400 832,00

Razem

2 400 832,00

Przewodniczący Rady Gminy: Małgorzata Doniec
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Załącznik nr 3
do uchwały Nr VII/43/2011
Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
z dnia 14 czerwca 2011 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA NA ROK 2011

1/ Dochody ogółem
2/ Wydatki ogółem
3/ Wynik/Nadwyşka/Deficyt
4/ Przychody budşetu
- zaciągnięte kredyty bankowe
- zaciągnięte poşyczki
- wolne środki, jako nadwyşka środków pienięşnych na rachunku bieşącym budşetu wynikająca z rozliczeń poşyczek
i kredytów z lat ubiegłych
5/ Rozchody budşetu
- spłata zaciągniętych poşyczek

stan na 14.06.11

zwiększenia
zmniejszenia

stan na 14.06.11

45 596 044,73
50 929 344,88
5 333 300,15
5 472 626,15
1 206 180,00
3 857 224,00
409 222,15

- 2 992 184,00
- 2 400 832,00
591 352,00
591 352,00
- 908 648,00
1 500 000,00
0

42 603 860,73
48 528 512,88
5 924 652,15
6 063 978,15
297 532,00
5 357 224,00
409 222,15

139 326,00
139 326,00

0
0

139 326,00
139 326,00

Przewodniczący Rady Gminy: Małgorzata Doniec
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UCHWAŁA NR IX/64/2011
RADY MIEJSKIEJ W KRZESZOWICACH
z dnia 26 maja 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/381/2010 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 25 lutego 2010 roku
w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiĉbiorca ubiegający siĉ o uzyskanie zezwolenia na
ņwiadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właņcicieli nieruchomoņci oraz wymagań
okreņlających zasady ņwiadczenia usług
Na podstawie art. 7 ust. 3 a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2005 roku nr 236 poz. 2008 z p. zm.),
w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U.
z 2001 roku nr 142 poz. 1591 z p. zm.) Rada Miejska
w Krzeszowicach u c h w a l a, co następuje:

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
oraz wymagań, określających zasady świadczenia usług
– w taki sposób, şe uchyla się punkt 1, w rozdziale I,
w paragraf 2, ustęp 1.
§ 2. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.

§ 1. Zmienia się treść uchwały Rady Miejskiej
w Krzeszowicach z dnia 25 lutego 2010 roku
nr XLVII/381/2010 w sprawie wymagań, jakie powinien
spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania

Przewodnicząca Rady Miejskiej
mgr Stanisława Grzĉda

2995

2996
2996

UCHWAŁA NR IX/65/2011
RADY MIEJSKIEJ W KRZESZOWICACH
z dnia 26 maja 2011 r.
w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiĉbiorca ubiegający siĉ o uzyskanie zezwolenia na
ņwiadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystoņci ciekłych na
terenie Gminy Krzeszowice oraz wymagań okreņlających zasady ņwiadczenia usług
Na podstawie art. 7 ust. 3 a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2005 roku nr 236 poz. 2008, z p.
zm.), w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jed-

nolity: Dz. U. z 2001 roku nr 142 poz. 1591 z p. zm.) Rada
Miejska w Krzeszowicach u c h w a l a, co następuje:
§ 1. Zmienia się treść uchwały Rady Miejskiej
w Krzeszowicach z dnia 25 lutego 2010 roku nr
XLVII/380/2010 w sprawie wymagań, jakie powinien
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spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróşniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości
ciekłych na terenie Gminy Krzeszowice oraz wymagań,
określających zasady świadczenia usług w taki sposób,
şe uchyla się punkt 1, w rozdziale I, paragraf 2, ustęp 1.

Poz. 2996,2997,2998

§ 2. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodnicząca Rady Miejskiej
mgr Stanisława Grzĉda

2996

2997
2997

UCHWAŁA NR IX/66/2011
RADY MIEJSKIEJ W KRZESZOWICACH
z dnia 26 maja 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XLV/355/2009 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 grudnia 2009 roku
w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach,
prowadzonych przez Gminĉ Krzeszowice
Na podstawie art.30 ust.6, 6a, 10, art.49 ust.1 pkt 1
i art.54 ust.7 ustawy z dnia 26 stycznia1982 r. – Karta
Nauczyciela (Dz. U. nr 97, poz.674 z 2006 r.- t.j. ze zm.) ,
w związku z art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. .U. nr 42, poz.1591
z 2001 r. – tekst jedn. z p.zm.) Rada Miejska
w Krzeszowicach uchwala, co następuje:
§ 1. W regulaminie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych
przez Gminę Krzeszowice stanowiącym załącznik do
uchwały nr XLV/355/2009 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 grudnia 2009 w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych
w szkołach i placówkach, prowadzonych przez gminę
Krzeszowice wprowadza się następujące zmiany:
1. § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „§ 7.1. Nauczycielom,
którym powierzono wychowawstwo klasy przyznaje
się dodatek funkcyjny w wysokości:
a) 130 złotych miesięcznie, w oddziałach przedszkolnych oraz oddziałach szkół podstawowych
i gimnazjów liczących do 15 uczniów,

b) 160 złotych miesięcznie w oddziałach przedszkolnych oraz oddziałach szkół podstawowych
i gimnazjów liczących powyşej 15 uczniów.”
2. § 25 otrzymuje brzmienie „Nauczycielowi, o którym
mowa w § 24 przysługuje nauczycielski dodatek
mieszkaniowy, zwany dalej dodatkiem, w wysokości
uzaleşnionej od liczby członków rodziny, wypłacany
co miesiąc z dołu w wysokości :
1) 5 zł miesięcznie - dla 1 osoby,
2) 10 zł miesięcznie - dla rodziny 2 osobowej,
3) 15 zł miesięcznie - dla rodziny 3 i więcej osobowej.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni od
ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2011
roku.
Przewodnicząca Rady Miejskiej
mgr Stanisława Grzĉda
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UCHWAŁA NR V/40/2011
RADY GMINY MSZANA DOLNA
z dnia 28 lutego 2011 r.
w sprawie zmian budżetu Gminy Mszana Dolna na 2011 rok.
Na podstawie art. 211, art.212,art. 239,art.258
ust.1 pkt.1i pkt.3 i art. 266 ust.2 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych /Dz.
U Nr157 poz. 1240/w związku z art.121 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę
o finansach publicznych /Dz. U Nr 157 poz. 1241/ oraz
art. 18 ust. 2 pkt.9 lit. i ustawy z dnia 08 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym/ Dz. U z 2001 Nr 142 poz.
1591 z póŝn .zm./ Rada Gminy Mszana Dolna uchwala, co nastĉpuje :
W budşecie Gminy Mszana Dolna przyjętym
Uchwałą Nr IV/22/11 Rady Gminy Mszana Dolna
z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie budşetu gminy
na 2011 rok wprowadza się następujące zmiany :

§ 1.
1. Zwiększa się dochody budşetu gminy na 2011 rok
o kwotę 131.887,00 zł
w tym:
-dochody bieşące o kwotę 131.887,00 zł zgodnie
z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Plan dochodów budşetu gminy po zmianach wynosi: 47.403.027,00 zł.
§ 2. Zwiększa się wydatki budşetu gminy na 2011
rok o kwotę 131.887,00 zł w tym:
1. wydatki bieşące o kwotę 131.887,00 zł
z czego:
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wydatki bieşące
96.082,00 zł

jednostek
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budşetowych

w tym:
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 96.082,00 zł
2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.500,00 zł
3) wydatki na programy finansowane z udziałem
środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.
2 i 3 30.305,00 zł
w tym:
-ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 17.387,00 zł

Poz. 2998
Plan wydatków budşetu gminy po zmianach
wynosi: 44.900.934,00 zł

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Mszana Dolna.
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń
Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy: Jan Chorągwicki

Załącznik nr 1
do uchwały Nr V/40/2011
Rady Gminy Mszana Dolna
z dnia 28 lutego 2011 r.
ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MSZANA DOLNA
dział
600

750

801

921

Rozdz.

60078

75075

80110

92105

Wyszczególnienie

Kwota w zł
Zwiĉkszenia

TRANSPORT I ŁĄCZNOŅĆ
Usuwanie skutków klĉsk żywiołowych
Dochody bieşące w tym:
Dotacje celowe przekazane z budşetu państwa na realizację własnych zadań bieşących gmin/związków gmin/ §2030.
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Dochody bieşące w tym:
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieşących gmin/związków gmin/ powiatów /związków powiatów/,samorządów województw pozyskane z innych ŝródeł
§2708

100.000
100.000
100.000
17.387
17.387
17.387

OŅWIATA I WYCHOWANIE
Gimnazja
Dochody bieşące w tym:
-wpływy z usług §0830

9.000
9.000

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Pozostałe zadania w zakresie kultury
Dochody bieşące w tym:
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieşące realizowane na podstawie
porozumień/umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego §2310

5.500
5.500

9.000

OGÓŁEM
w tym: dochody bieşące

5.500
131.887
131.887

Przewodniczący Rady Gminy: Jan Chorągwicki
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Poz. 2998
Załącznik nr 2
do uchwały Nr V/40/2011
Rady Gminy Mszana Dolna
z dnia 28 lutego 2011 r.

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MSZANA DOLNA
dział

600

Rozdz.

60016

60078

750
75075

801
80110

Wyszczególnienie

Kwota w zł
Zwiĉksz.

Zmniejsz

TRANSPORT I ŁĄCZNOŅĆ
Drogi publiczne gminne
wydatki bieşące w tym:
(1)wydatki bieşące jednostek budşetowych
w tym:
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budşetowych

200.000

100.000
100.000

Usuwanie skutków klĉsk żywiołowych
wydatki bieşące w tym:
(1)wydatki bieşące jednostek budşetowych
w tym:
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budşetowych

200.000

ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
wydatki bieşące w tym:
(1)wydatki bieşące jednostek budşetowych
w tym:
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budşetowych
(2)wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
(3)wydatki bieşące na programy finansowane z udziałem środków
pochodzących z Unii Europejskiej

35.805
35.805

OŅWIATA I WYCHOWANIE
Gimnazja
wydatki bieşące w tym:
(1)wydatki bieşące jednostek budşetowych
w tym:
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budşetowych

9.000
9.000

100.000
100.000

200.000
200.000

12.918
12.918
5.500
30.305

9.000
9.000

OGÓŁEM
Zwiĉkszenia- zmniejszenia

244.805
131.887

w tym: wydatki bieşące

131.887

Czĉņć opisowa
Wprowadza siĉ do budżetu gminy:
1/dotację w ramach podziału środków na usuwanie
skutków klęsk şywiołowych- na dofinansowanie
zadania ” Odbudowa kładki pieszo-jezdnej na potoku Kasinka w ciągu drogi gminnej do osiedla
Skalskie „-kwota 100.000 zł./Rozdz. 60078/.
Wartość całkowita zadania 200.000 zł/wartość
kosztorysowa/ Na udział Gminy w kwocie 100.000
zł przesuwa się środki przeznaczone w budşecie na
remonty dróg gminnych/Rozdz. 60016/.
2/dotację od Starostwa Powiatowego w kwocie 5.500
zł na współfinansowanie „XII Regionalnego Przeglądu Kolędniczego w Kasinie Wielkiej/Rozdz.
75075/.

12.918
12.918

112.918

3/dotację od Samorządu Województwa Małopolskiego /środki w ramach działania 413”Wdrazanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata
2007-2013 w kwocie 17.387 zł na realizację zadania
pn.”Przegląd Dorobku Kulturalnego i Kulinarnego
Gminy Mszana Dolna „/rozdz. 75075/. Dotacja stanowi 70% wartości zadania netto. Na udział gminy
w kwocie 12.918 zł przeznaczy się środki zaplanowane w budşecie na promocję Gminy.
4/dochody własne Zespołu Placówek Oświatowych
w Mszanie Górnej kwocie 9.000 zł /z wynajmu pomieszczeń/z przeznaczeniem na wykonanie monitoringu w budynku szkoły/Rozdz.80110/.
Wartość zadania 18.000 zł. Kwota 9.000 zł zostanie
pokryta z rezerwy ogólnej.
Przewodniczący Rady Gminy: Jan Chorągwicki
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Poz. 2999,3000

2999
2999

UCHWAŁA NR VII/44/2011
RADY MIASTA NOWY TARG
z dnia 26 maja 2011 r.
w sprawie wprowadzenia opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dzieciĉcych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:
Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z póŝn. zm.) oraz
art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad
dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235 ) uchwala się, co następuje:
§ 1. Za wpis do rejestru şłobków i klubów dziecięcych, których miejscem prowadzenia ma być Gmina
Miasto Nowy Targ ustala się opłatę w wysokości 100 zł

(słownie: sto złotych) od kaşdego şłobka lub klubu dziecięcego.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta Nowy Targ.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni od
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady: Michał Glonek
2999

3000
3000

UCHWAŁA NR VII/45/2011
RADY MIASTA NOWY TARG
z dnia 26 maja 2011 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr 4/XIV/04 Rady Miasta Nowego Targu z dnia 28 stycznia 2004r. w sprawie sieci
publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminĉ
Miasto Nowy Targ.
Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 15 i art. 40 ust.
1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Tekst jedn. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591
z póŝn. zm.), oraz art. 14a ust. 1 ustawy z dnia
7 września 1991r. o systemie oświaty (Tekst jedn.
z 2004r. Dz. U. Nr 256 poz. 2572 z póŝn. zm.) Rada
Miasta Nowy Targ uchwala co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr 4/XIV/04 Rady Miasta Nowy
Targ z dnia 28 stycznia 2004r. w sprawie sieci prowadzonych przez Gminę Miasto Nowy Targ publicznych
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych, załącznik Nr 2 otrzymuje nowe
brzmienie, jak załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nowy Targ.
§ 3.
1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
2. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni od
dnia jej ogłoszenia.
Przewodniczący Rady: Michał Glonek

Załącznik
do uchwały Nr VII/45/2011
Rady Miasta Nowy Targ
z dnia 26 maja 2011 r.
I. Sieć oddziałów przedszkolnych (klas "0") w szkołach podstawowych.
Lp.

Nazwa placówki

Liczba oddziałów (max)

Adres

1

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika
w Nowym Targu

4

Nowy Targ,
ul. M. Kopernika 28

2

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II
w Nowym Targu

2

Nowy Targ,
ul. Kowaniec 125a

3

Szkoła Podstawowa Nr 4 w Nowym Targu

2

Nowy Targ,
Os. Niwa 18

4

Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Konfederacji Tatrzańskiej
w Nowym Targu

4

Nowy Targ,
ul. Wł. Orkana 17
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Poz. 3000,3001,3002

5

Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Józefa Rajskiego Burmistrza Nowego Targu w Nowym Targu

1

Nowy Targ,
Os. Na Skarpie 11

6

Szkoła Podstawowa Nr 10 w Nowym Targu

2

Nowy Targ,
ul. Klikuszówka 30

7

Szkoła Podstawowa Nr 11 im. Şołnierzy Armii Krajowej
w Nowym Targu

4

Nowy Targ,
Pl. Evry 3

Przewodniczący Rady: Michał Glonek

3000

3001
3001

UCHWAŁA NR IX/46/11
RADY MIEJSKIEJ W RABCE-ZDROJU
z dnia 29 kwietnia 2011 r.
w sprawie: nadania imienia Gimnazjum w Chabówce.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póŝn. zm.) oraz § 1 ust. 3
Załącznika Nr 3 do Rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych
statutów publicznego przedszkola oraz publicznych
szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 z póŝn. zm.) Rada
Miejska w Rabce-Zdroju uchwala, co nastĉpuje:

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi
Rabki-Zdroju.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju
mgr Maria Górnicka-Orzeł

§ 1. Gimnazjum w Chabówce wchodzącemu
w skład Zespołu Szkół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
w Chabówce nadaje się imię Władysława Orkana.
3001

3002
3002

UCHWAŁA NR VI-31-2011
RADY GMINY SUŁOSZOWA
z dnia 28 kwietnia 2011 r.
w sprawie; okreņlenia zasad odpłatnoņci za ņwiadczenia udzielane przez przedszkola dla których organem
prowadzącym jest gmina Sułoszowa.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust. 1,
art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. Nr 142 poz. 1591
z 2001r. z póŝn. zm./ w związku z art. 5c pkt 1, art. 6 ust.1
pkt 1, 2 oraz art.14 ust.5 ustawy z dnia 7 września 1991r.
o systemie oświaty /t.j. Dz. U.z 2004 r. Nr 256, poz. 2572
z póŝn. zm./, Rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 21

maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego
przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U.01.61.624
z póŝn. zm.) Rada Gminy Sułoszowa uchwala co następuje;
§ 1. Bezpłatna opieka, nauczanie i wychowanie
w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego jest nie krótsza niş 5 godzin dziennie.
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§ 2.

§ 3.

Poz. 3002
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§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy

Poz. 3002

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w şycie z dniem 1 września 2011r.
Przewodniczący Rady Gminy: Kazimierz Pasternak

3002
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Poz. 3002

• 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 naleşy zgłaszać telefonicznie na nr: (061) 835 35 36
do ESUS Agencja Reklamowo-Wydawnicza Tomasz Przybylak, 61-815 Poznań, ul. Ratajczaka 26/8 do 5 dni po otrzymaniu następnego kolejnego
numeru, zgłoszenie po tym terminie nie będzie uwzględnione.
• Informacja o czasie i miejscu, w którym 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.
Wydawca: Wojewoda Małopolski
Redakcja: Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22, p. 220,
tel. (012) 392-12-20 e-mail: mcac@malopolska.uw.gov.pl
Redakcja udziela wszelkich informacji dotyczących aktów prawnych ogłaszanych w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Skład Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie
Druk i rozpowszechnianie: ESUS Agencja Reklamowo-Wydawnicza Tomasz Przybylak, 61-815 Poznań, ul. Ratajczaka 26/8, tel. (061) 835 35 36
Tłoczono z polecenia Wojewody Małopolskiego w ESUS Agencja Reklamowo-Wydawnicza Tomasz Przybylak, 61-815 Poznań, ul. Ratajczaka 26/8,
tel. (061) 835 35 36
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