DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Nr 371

Kraków, dnia 26 lipca 2011 r.
TREŅĆ:
Poz.:
UCHWAŁY SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO:
3181

3182

3183

3184

–

–

–

–

Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie zmian
w budżecie Województwa Małopolskiego na 2011 rok w działach 010, 150,
600, 710, 720, 754, 758, 801, 803, 851, 852, 853, 854, 900, 921.

21887

Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie przekształcenia poprzez rozszerzenie zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych
Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu

21914

Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie przekształcenia poprzez rozszerzenie zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych
Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. Św. Ludwika
w Krakowie

21914

Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie przekształcenia poprzez rozszerzenie zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych
Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Krakowie

21914

UCHWAŁY RAD POWIATÓW:
3185

–

Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Oświęcimskiemu i jego jednostkom podległym, a także wskazania organów do tego uprawnionych.

21915

UCHWAŁY RAD GMIN:
3186
3187

–
–

Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie zmian w uchwale
budżetowej Gminy Chełmek na 2011 r.

21917

Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za
świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę
Chełmek*

21922

3188

–

Rady Miasta Chełmek z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały
Nr XV/131/08 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 24 stycznia 2008 r.

21922

3189

–

Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały
Nr XXXV/262/2009 r. Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 27 sierpnia 2009 r.
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli realizujących
w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych

21923

Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia
opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone
przez Gminę i Miasto Dobczyce.*

21923

3190

–

________
* Publikacja niniejszej uchwały nie uwzględnia ewentualnych czynności nadzorczych podejmowanych przez Wojewodę Małopolskiego.
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3192

3193

3194

–

–

–

–
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Poz. 3181

Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany
Uchwały Nr VI/51/99 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 15 marca 1999 r.
w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Brzączowicach

21925

Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany
Uchwały Nr VI/45/99 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 15 marca 1999 r.
w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Dobczycach

21925

Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany
uchwały Nr XXXIV/300/09 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 17 marca 2009
roku w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, mieszkaniowego, nagród, a także
zasad wynagradzania za godziny ponadwymiarowe oraz godziny zastępstw
doraźnych dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowo – wychowawczych prowadzonych przez Gminę Dobczyce.

21925

Rady Miasta Limanowa z dnia 20 maja 2011 r. w sprawie: ustalenia wysokości
opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

21926

3195

–

Rady Miasta Limanowa z dnia 20 maja 2011 r. w sprawie ustalenia statutu
Miejskiego Żłobka w Limanowej prowadzonego przez Miasto Limanowa.

21926

3196

–

Rady Miasta Limanowa z dnia 20 maja 2011 r. w sprawie: ustalenia wysokości
opłaty za pobyt dziecka w Miejskim Żłobku w Limanowej.

21929

Rady Gminy Limanowa z dnia 22 czerwca 2011 r. zmieniająca uchwałę
w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa oraz wyznaczenia
inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso i terminu płatności dla inkasentów.

21929

Rady Gminy Mucharz z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie: zatwierdzenia
taryfy za dostarczane ścieki wozami asenizacyjnymi na oczyszczalnię ścieków
w Jaszczurowej.

21930

Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie ustalenia taryf za
zbiorowe odprowadzanie ścieków

21930

Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za
usługi komunalne

21933

Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie zmiany uchwały
Nr VI/38/07 Rady Gminy Radłowie z dnia 27.04.2007 r. dot. utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Siedlcu oraz uchylenia uchwały
Nr IV/21/07 Rady Gminy Radłów z dnia 09.02.2007 r. w sprawie szczegółowych
zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Siedlcu.

21933

3197

3198

3199
3200
3201

–

–

–
–
–

3202

–

Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie nadania statutu
Zespołowi Szkół w Radłowie

21935

3203

–

Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie włączenia Publicznego Gimnazjum im. Kardynała Stanisława Hozjusza w Radłowie do Zespołu Szkół w Radłowie

21940

Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie zasad udzielania
i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach,
zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć oraz określenia tygodniowego
obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy i doradcy zawodowego,
rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego
i dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin.

21941

Rady Gminy Tarnów z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości
opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne w czasie przekraczającym podstawę programową.

21942

3204

3205

–

–
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3207
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3210
3211
3212
3213
3214

3215

3216

–

–
–

–

–
–
–
–
–

–

–
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Poz. 3181

Rady Gminy Tarnów z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnów w części miejscowości
Koszyce Wielkie*

21943

Rady Gminy Tomice z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2011 rok

21959

Rady Gminy Szaflary z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie poboru podatków:
rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

21965

Rady Gminy Szaflary z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie: zmiany uchwały
Nr XLVIII/223/2010 z dnia 26.04.2010r. dotyczącej zmiany uchwały
Nr XLIII/203/2009r. z dnia 09.12.2009r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia
w Gminnym Przedszkolu w Szaflarach prowadzonym przez Gminę Szaflary.

21966

Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie zmian
w budżecie miasta i gminy Szczawnica na rok 2011

21966

Rady Gminy Żegocina z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Środowiskowego Domu Samopomocy w Żegocinie.

21970

Rady Gminy Żegocina z dnia 11 marca 2011 r. o zmianie uchwały w sprawie
określenia stawek podatku od nieruchomości

21972

Rady Gminy Żegocina z dnia 26 stycznia 2011 r. o zmianie uchwały w sprawie
uchwalenia Statutu Gminy Żegocina

21972

Rady Gminy Żegocina z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie szczegółowych
zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze
cywilnoprawnym przysługujących Gminie Żegocina lub jej jednostkom podległym, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu i osób do
tego uprawnionych

21973

Rady Gminy Żegocina z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz
w sprawie uchwalenia dopłaty do I grupy taryfowej za usługi zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i I grupy taryfowej za usługi zbiorowego odprowadzania
ścieków.

21975

Rady Gminy Żegocina z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia
udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina
Żegocina.

21976

________
* Publikacja niniejszej uchwały nie uwzględnia ewentualnych czynności nadzorczych podejmowanych przez Wojewodę Małopolskiego.

3181
3181

UCHWAŁA NR IX/132/11
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
z dnia 30 maja 2011 r.
w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2011 rok w działach 010, 150, 600, 710, 720, 754,
758, 801, 803, 851, 852, 853, 854, 900, 921.
Na podstawie art. 18 pkt 6 i pkt 19 lit. „d” ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm) art. 212,
art. 214 pkt. 1, 2, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm)
Sejmik Województwa Małopolskiego uchwala, co
następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Województwa
Małopolskiego o kwotę 9 659 441 zł, w tym:
- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 4 257 422 zł
- dochody
majątkowe
5 402 019 zł

zwiększa

się

o kwotę

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu Województwa Małopolskiego o kwotę 6 143 537 zł, w tym:

Dziennik Urzędowy
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- wydatki bieżące o kwotę 363 743 zł
- wydatki majątkowe o kwotę 5 779 794 zł
§ 3. Zmniejsza się deficyt budżetu Województwa
o kwotę 15 802 978 zł tj. do kwoty 174 003 261 zł.
Deficyt zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów kwocie 96 588 125 zł oraz wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych
na
rachunku
bieżącym
budżetu
wynikającej
z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych kwocie
77 415 136 zł.
§ 4. Zmniejsza się przychody o kwotę 15 802 978 zł.
§ 5. § 12 pkt. 2 przyjmuje brzmienie:
„2. finansowanie planowanego deficytu budżetu
Województwa do kwoty 96 588 125 zł w tym na
wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 43 332 945 zł”.
§ 6. 1. W uchwale Nr VI/64/11 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 lutego 2011 r.
w załączniku Nr 2 w dz. 921, rozdz. 92195
w wydatkach bieżących, w wydatkach na programy
finansowane z udziałem środków zagranicznych:
paragraf 4569 zastępuje się paragrafem 4568 (kwota
pozostaje bez zmian)
2. W uchwale Nr VIII/116/11 Sejmiku Województwa
Małopolskiego z dnia 18 kwietnia 2011 r. w § 5
wprowadza się zapis: „w § 13 dodaje się punkt 7 w
brzmieniu: 7. udzielania pożyczek z budżetu do
kwoty 2 000 000 zł”
§ 7. W uchwale Nr V/45/11 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 31 stycznia 2011 roku
w sprawie budżetu Województwa Małopolskiego na
rok 2011, zmienionej uchwałami: Nr 116/11 Zarządu
Województwa Małopolskiego z dnia 8 lutego 2011 r.
Nr 135/11 Zarządu Województwa Małopolskiego
z dnia 10 lutego 2011 r., Nr 164/11 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 17 lutego 2011 r.,
Nr 216/11 Zarządu Województwa Małopolskiego
z dnia 24 lutego 2011 r., Nr VI/64/11 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 lutego 2011 r.,
Nr 244/11 Zarządu Województwa Małopolskiego
z dnia 1 marca 2011 r., Nr 260/11 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 8 marca 2011 r., Nr 299/11
Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 17 marca 2011 r., Nr 302/11 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 22 marca 2011 r., Nr VII/84/11 Sejmiku
Województwa Małopolskiego z dnia 28 marca 2011 r.,
Nr 350/11 Zarządu Województwa Małopolskiego
z dnia 29 marca 2011 r., Nr 366/11 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 31 marca 2011 r.,
Nr 432/11 Zarządu Województwa Małopolskiego
z dnia 14 kwietnia 2011 r., Nr VIII/116/11 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 18 kwietnia 2011 r.,
Nr 463/11 Zarządu Województwa Małopolskiego
z dnia 21 kwietnia 2011 r., Nr 486/11 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 28 kwietnia 2011 r.,
Nr 507/11 Zarządu Województwa Małopolskiego
z dnia 5 maja 2011 r., Nr 564/11 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 24 maja 2011 r., wprowadza się następujące zmiany:
- w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie
z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

Poz. 3181

- w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie
z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały
- w załączniku Nr 2a wprowadza się zmiany zgodnie
z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały
- w załączniku Nr 3 wprowadza się zmiany zgodnie
z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały
- w załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie
z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały
- w załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany zgodnie
z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały
- w załączniku Nr 6 wprowadza się zmiany zgodnie
z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały
- w załączniku Nr 9 wprowadza się zmiany zgodnie
z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały
- w załączniku Nr 10 wprowadza się zmiany zgodnie
z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały
§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi
Województwa Małopolskiego.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Sejmiku Województwa Małopolskiego:
Kazimierz Barczyk

UZASADNIENIE
Dokonuje się zmian w budżecie Województwa
Małopolskiego na 2011 rok polegających na:
I. zwiększeniu dochodów w:
1. dz. 758 - Różne rozliczenia, rozdz. 75814 - Różne
rozliczenia finansowe o kwotę 3 284 000 zł
w związku z przewidywanymi wyższymi niż planowano odsetkami od lokat na rachunkach bankowych
2. dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność
o kwotę 9 150 000 zł z tytułu zbycia praw majątkowych. W 2010 r. zapoczątkowano procedurę
zmierzającą do zbycia przez Województwo
wszystkich posiadanych udziałów spółki Zakłady
Sanitarne w Krakowie sp. z o.o. W dniu
14.03.2011 r. została podpisana umowa sprzedaży udziałów spółki na rzecz firmy ECO-ABC sp.
z o.o. z siedzibą w Bełchatowie.
II. zwiększeniu dochodów i wydatków z tytułu:
1. wpływów z usług za wynajem sali konferencyjnej znajdującej się w budynku przy ul. Gazowej
15 w Krakowie (19 336 zł) oraz za scalenia gruntów z tytułu realizacji prac okołoautostradowych
przy autostradzie A-4 (323 075 zł) w łącznej
kwocie 342 411 zł w dz. 010 – Rolnictwo
i łowiectwo, rozdz. 01004 - Biura geodezji
i terenów rolnych w Krakowskim Biurze Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie. Środki planuje się przeznaczyć na realizację zadań pn.:
Utrzymanie Krakowskiego Biura Geodezji
i Terenów Rolnych (19 336 zł) na badania okre-
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sowe pracowników, opłaty za telefony komórkowe i stacjonarne, za dostęp do Internetu oraz
za ubezpieczenie samochodów służbowych i na
zadanie pn. Scalenia gruntów (323 075 zł) na realizację umowy z Małopolskim Biurem Geodezji
i Terenów Rolnych w Tarnowie Sp. z o.o. na
wykonanie czynności związanych z pracami scaleniowymi związanymi z budową autostrady A-4
na terenie gminy Bochna.
2. pomocy finansowej udzielonej z budżetu Miasta
Nowy Targ w kwocie 12 000 zł na dofinansowanie działalności Małopolskiego Centrum Kultury
„Sokół” w Nowym Sączu – Galeria Sztuki „Jatki” w Nowym Targu w dz. 921 - Kultura
i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz.
92110 - Galerie i biura wystaw artystycznych.
3. otrzymanej nagrody z Fundacji Polska Przedsiębiorcza w kwocie 8 100 zł za zwycięstwo Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w konkursie „Najlepsze Inicjatywy GEW Poland 2010” (w dz. 150 - Przetwórstwo przemysłowe, rozdz. 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej
gospodarki i przedsiębiorczości). Środki zostaną
przeznaczone na realizację przez Departament
Rozwoju Gospodarczego zadania pn. Projekt
„3xP: Pomysł – Potencjał – Przedsiębiorca” –
Poddziałanie 2.2.1 POKL na promocję idei
przedsiębiorczości i kreatywności realizowanej
w ramach przedsięwzięcia Światowy Tydzień
Przedsiębiorczości w 2011 roku, którego koordynatorem w Regionie jest Województwo Małopolskie. Powyższe środki stanowią wydatek
niekwalifikowalny projektu.
4. odsetek bankowych od przekazanych zaliczek
w 2010 r. w kwocie 15 zł, wpłaconych przez beneficjentów MRPO realizujących:
− Działanie 1.2 MRPO – Rozwój społeczeństwa
informacyjnego – 1 zł (dz. 803 - Szkolnictwo
wyższe, rozdz. 80395 – Pozostała działalność
przez
Wyższą
Szkołę
Zarządzania
i Bankowości w Krakowie; zadanie budżetowe pn.: Zwrot dotacji w Departamencie Funduszy Europejskich).
− Działanie 3.2 MRPO - Rozwój produktu dziedzictwa kulturowego – 13 zł (dz. 921 - Kultura
i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz.
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami przez Polską Prowincję Zakonu Pijarów; zadanie budżetowe pn.: Zwrot dotacji
w Departamencie Funduszy Europejskich).
− Działania 6.3 MRPO - Poprawa bezpieczeństwa
mieszkańców,
w tym
socjalnego
i zdrowotnego – 1 zł (dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85295 – Pozostała działalność
przez Towarzystwo Przyjaciół Chorych Hospicjum im. św. Łazarza w Krakowie; zadanie
budżetowe
pn.:
Zwrot
dotacji
w Departamencie Funduszy Europejskich)
Powyższe środki zostaną zwrócone do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.
5. odsetek wpłaconych przez beneficjentów PO KL
w kwocie 1 250 zł w związku z nieterminowym
zwrotem dotacji oraz z niezłożeniem wniosku
o płatność w terminie w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 –
Pozostała działalność (zadanie budżetowe pn.:
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Zwroty dotacji PO KL w Wojewódzkim Urzędzie
Pracy w Krakowie). Powyższe środki zostaną
zwrócone do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.
6. przychodów wygenerowanych przez beneficjenta
w trakcie realizacji projektu PO KL w kwocie 464 zł
w dz. 150 – Przetwórstwo przemysłowe, rozdz.
15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki
i przedsiębiorczości (zadanie budżetowe pn. "Doctus" Małopolski Fundusz Stypendialny dla doktorantów w ramach Poddziałania 8.2.2 PO KL
w Małopolskim
Centrum
Przedsiębiorczości
w Krakowie). Powyższe środki zostaną zwrócone
do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz do
Banku Gospodarstwa Krajowego.
7. odsetek wpłaconych przez beneficjenta Działania
2.1 ZPORR od nieprawidłowego rozliczenia projektu „Akademia Doskonalenia Zawodowego dla
osób pracujących po 45 roku życia” w kwocie
31 495 zł w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie
polityki społecznej, rozdz. 85395 – Pozostała działalność (zadanie budżetowe pn.: Zwroty dotacji
ZPORR
w Wojewódzkim
Urzędzie
Pracy
w Krakowie). Powyższe środki zostaną zwrócone
do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
III. zwiększeniu dochodów o kwotę 3 926 711 zł w dz.
710 – Działalność usługowa, rozdz. 71095 – Pozostała działalność z tytułu środków po likwidacji
Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem
Geodezyjnym i Kartograficznym (3 409 572 zł)
i wpływów stanowiących należności po zlikwidowanym WFGZGiK (517 139 zł) oraz wydatków
o kwotę 1 464 632 zł w Departamencie Środowiska,
Rolnictwa i Geodezji w:
1. dz. 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71095 –
Pozostała działalność na zadanie pn. Audyt
bezpieczeństwa informatycznego w Departamencie Środowiska, Rolnictwa i Geodezji
o kwotę 200 000 zł. Na przełomie lat 2010/2011
została dokonana konsolidacja wszystkich projektów UMWM w jedno Centrum Przetwarzania
Danych UMWM. W związku z polityką bezpieczeństwa UMWM oraz różnorodnością systemów zlokalizowanych w CPD istnieje konieczność weryfikacji zgodności bezpieczeństwa fizycznego i logicznego w odniesieniu do odpowiednich norm ISO.
2. dz. 720 – Informatyka, rozdz. 72095 – Pozostała
działalność na zadania pn.
−Aktualizacja systemu MSPP - Małopolski System Pozycjonowania Precyzyjnego o kwotę
1 162 960 zł. Od 2006 r. w Małopolsce działa
Małopolski System Pozycjonowania Precyzyjnego oparty o stacje referencyjne. System wykorzystuje ok 1600 użytkowników.
Obecnie planowana jest modernizacja systemu,
obejmująca
zakup
sprzętu
i oprogramowania informatycznego, w celu
poprawy jakości funkcjonowania systemu
oraz włączenia satelitów GLONASS. Dzięki
modernizacji możliwe będą bardziej precyzyjne pomiary, stabilność systemu oraz jego bezpieczeństwo (wykorzystanie oprócz
systemu GPS alternatywnego systemu
GLONASS). Wysoka jakość rozwiązania
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umożliwi sprawne przeprowadzenie inwestycji infrastrukturalnych na terenie całego
Województwa.
B udowa zintegrowanych systemów informatycznych do zarządzania i monitoringu satelitarnego w Małopolsce – Indykatywny Plan
Inwestycyjny MRPO o kwotę 101 672 zł na
wkład własny budżetu Województwa Małopolskiego. W związku ze zmniejszeniem dochodów z tytułu dotacji celowej z powiatu
gorlickiego o kwotę 82 778 zł (odstąpienie
od finansowania w/w projektu) środki
w kwocie 60 746 zł zostaną zapewnione
przez Szpital Specjalistyczny im. Klimontowicza w Gorlicach, jako 15% wkład własny.
Planowana kwota w budżecie jednostek ratownictwa medycznego, które zabezpieczają wkład własny do projektu wynosiła
186 250 zł, a w ostateczności zabezpieczone
zostały środki w wysokości 167 356 zł tj.
(106 610 zł w budżecie Powiatowej Stacji
Pogotowia
Ratunkowego
w Tarnowie
i 60 746 zł w budżecie Szpitala Specjalistycznego im. Klimontowicza w Gorlicach).
Budżet projektu nie uległ zmianie.
W związku z powyższym w celu zapewnienia właściwego montażu finansowego projektu, niezbędne jest uzupełnienie wydatków wkładem własnym z budżetu Województwa Małopolskiego o kwotę 101 672 zł.
Ponadto w związku z rozstrzygnięciem postępowań przetargowych na "Dostawę
sprzętu i oprogramowania dla potrzeb jednostek ratownictwa medycznego w Małopolsce"
oraz
na
„Dostawę
sprzętu
i oprogramowania dla potrzeb Górskiego
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego –
Grupa Podhalańska” przenosi się wydatki
z dz. 720 – Informatyka, rozdz. 72095 – Pozostała działalność w kwocie 127 897 zł oraz
z dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego
w kwocie 12 827 zł do dz. 851 – Ochrona
zdrowia, rozdz. 85141 - Ratownictwo medyczne w łącznej kwocie 140 724 zł na zakup sprzętu i oprogramowania dla jednostek ratownictwa medycznego.
Natomiast pozostałą kwotą dochodów 2 462
079 zł zastępuje się środki własne budżetu
Województwa planowane na zadaniach pn.:
Zarządzanie, prowadzenie i przetwarzanie do
wersji kartograficznych baz danych obejmujących zbiory danych Infrastruktury Informacji Przestrzennej oraz aktualizacja Państwowego Rejestru Granic,
Budowa systemu informatycznego do
wspomagania administracji wraz z integracją
zasobów
bazodanowych
w województwie i w powiecie - Indykatywny Plan Inwestycyjny MRPO,
Usługa kolokacji serwerów oraz serwis pogwarancyjny dla Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Małopolskiego,
Podniesienie
jakości
udostępniania
usług/danych poprzez budowę sieci telein-
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formatycznych dla potrzeb Centrum Przetwarzania Danych UMWM i systemów
współpracujących,
− Zobowiązania zlikwidowanego Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym
i Kartograficznym
względem
Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.
W związku z tym zmniejsza się kredyt
o kwotę 2 462 079 zł.
IV. zmniejszeniu dochodów i wydatków:
1. z tytułu środków z budżetu UE na zadanie realizowane w ramach 7 Programu Ramowego Unii
Europejskiej w dz. 150 - Przetwórstwo przemysłowe, rozdz. 15011 - Rozwój przedsiębiorczości
o kwotę 65 800 zł na zadaniu budżetowym
w Departamencie Rozwoju Gospodarczego pn.:
Projekt „Noc Naukowców 2011” w związku
z koniecznością dostosowania kwot zadania do
kwot zaakceptowanych przez Komisję Europejską we wniosku aplikacyjnym. Z uwagi na przyjęty okres realizacji Projektu (1.06.2011 30.11.2011) oraz obowiązujące wytyczne KE
w sprawie sprawozdawczości w ramach projektów z 7 Programu Ramowego UE oraz zasad
płatności, przekazanie II transzy dotacji dla Projektu nastąpi po akceptacji raportu końcowego,
tj. w I kwartale 2012 roku. W 2011 r. w planie
dochodów uwzględniono wpływ I transzy dotacji Projektu (zaliczka w wysokości 75% całkowitej dotacji) oraz II transzy dla Projektu „Małopolska Noc Naukowców 2010”.
2. w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60013 –
Drogi publiczne wojewódzkie z tytułu środków
na dofinansowanie inwestycji przewidzianej do
realizacji w ramach Programu Europejska
Współpraca Terytorialna – Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka o kwotę 3 665 203 zł na zadaniu Zarządu Dróg Wojewódzkich pn.: Modernizacja dróg woj. 962 Jabłonka - Lipnica Wielka granica Państwa z uwagi na oszczędności po
rozstrzygnięciu postępowań o zamówienia publiczne i podpisaniu umów z wykonawcami.
V. zmniejszeniu dochodów z tytułu dotacji z budżetu
państwa w dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz.
85195 – Pozostała działalność o kwotę 3 283 224 zł
w związku z niższymi niż planowano zobowiązaniami przejętymi w wyniku likwidacji Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. L. Rydygiera
w Krakowie i przekształcenia w Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera w Krakowie sp. z o. o.
VI. zmniejszeniu wydatków w:
1. dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60013 –
Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę 3 955
800 zł (wkład własny Województwa Małopolskiego) na zadaniach budżetowych pn:
− Przebudowa DW nr 783 na odcinku Olkusz –
Wolbrom – 1 500 000 zł
− Przebudowa DW nr 783 na odcinku Wolbrom
– Miechów – 2 455 800 zł w związku
z opóźnieniem prac projektowych spowodowanym procedurami związanymi z przebiegiem powyższych inwestycji przez obszar
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Natura 2000 nie jest możliwe wydatkowanie
w 2011 r. środków finansowych zabezpieczonych w planie. Nie wykonany zakres prac
i wydatkowanie środków nastąpi w latach
2012 - 2013.
2. dz. 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71095
– Pozostała działalność w Departamencie
Środowiska, Rolnictwa i Geodezji w kwocie
83 462 zł z zadań budżetowych pn. Podniesienie jakości udostępniania usług/danych
poprzez budowę sieci teleinformatycznych
dla potrzeb Centrum Przetwarzania Danych
UMWM
i systemów
współpracujących
(74 379 zł) oraz pn. Administrowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, przestrzennymi bazami danych oraz Systemem
GPS (9 083 zł). Środki zostaną przesunięte
na 2012 r. w związku z faktem, iż umowy na
"Dostarczenie łączności przewodowej na potrzeby realizacji UMWM" oraz na "Dostarczenie Internetu dla Wydziału Geodezji" realizowane będą od czerwca 2011 r. do
czerwca 2012, a nie jak planowano od stycznia do końca roku 2011 r.
3. dz. 720 - Informatyka, rozdz. 72095 – Pozostała działalność o kwotę 150 645 zł (wkład budżetu województwa; w tym środki niekwalifikowalne – 427 zł) w Departamencie Rozwoju Gospodarczego na zadaniu budżetowym
pn.: Budowa zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania nieruchomościami
Województwa
Małopolskiego
i wojewódzkich jednostek organizacyjnych Działanie 1.2 MRPO. Ze względu na przedłużającą się procedurę wyboru Projektu do realizacji, który został przyjęty w listopadzie
2010 r. (Uchwała Nr 1321/10 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 4.11.2010 r.)
nie jak planowano w lipcu 2010 r. dokonuje
się aktualizacji wydatków Projektu zgodnie
z harmonogramem rzeczowo – finansowym
wniosku o dofinansowanie realizacji Projektu do 2012 r. Ogólna wartość Projektu nie
ulega zmianie. Planowane na 2011 rok wydatki po zmianach wynoszą 948 403 zł,
w tym wkład własny województwa –
239 855 zł, wkład UE – 708 548 zł. Pozostałe
środki wydatkowane zostaną w 2012 r.
4. dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej, rozdz. 85395 – Pozostała działalność w Wojewódzkim Urzędzie Pracy
w Krakowie z zadania budżetowego pn. Doskonalenie
zawodowe
nauczycieli
w dziedzinie wykorzystania technologii informacyjnej (Działanie 9.4 PO KL) w kwocie
216 zł (wkład własny województwa)
w związku z oszczędnościami powstałymi
w ramach realizacji Projektu.
VII. przeniesieniu wydatków:
1. w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie
z dz. 150 - Przetwórstwo przemysłowe,
rozdz. 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej
gospodarki i przedsiębiorczości z zadania
pn. Priorytet VIII – Regionalne Kadry Gospodarki do dz. 853 - Pozostałe zadania
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w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 –
Pozostała działalność na zadanie pn. Priorytet VII – Promocja Integracji Społecznej
w kwocie 28 980 zł z przeznaczeniem na realizację projektów konkursowych w ramach
PO KL.
2. z dz. 801 – Oświata i wychowanie z Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Narodowego z zadania budżetowego pn. Prowadzenie szkół i placówek oświatowych
w kwocie 169 661 zł do dz. 854 – Edukacyjna
opieka wychowawcza na:
− składki na ubezpieczenia społeczne
w kwocie 15 000 zł do Szkoły Policealnej
Integracyjnej Masażu Leczniczego Nr 2
w Krakowie,
− odpis na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych w kwocie 36 981 zł do Specjalnego
Ośrodka
SzkolnoWychowawczego w Myślenicach
− wydatki na wyżywienie dla wychowanków
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Mszanie Dolnej w kwocie 117 680 zł
3. w dz. 851 – Ochrona zdrowia:
a) z rozdz. 85111 – Szpitale ogólne do rozdz.
85148 - Medycyna pracy w kwocie 100 000
zł w celu dokonania korekty klasyfikacji
budżetowej wydatków zadania inwestycyjnego, realizowanego przez Małopolski
Ośrodek Medycyny Pracy w Krakowie,
pn.: Zabezpieczenie ppoż. dróg ewakuacyjnych w Małopolskim Ośrodku Medycyny Pracy
b) w Departamencie Zdrowia i Polityki Społecznej w kwocie 255 950 zł w ramach zadania pn.: Rozwój ośrodków leczenia uzależnień, przeciwdziałanie uzależnieniom
z dotacji podmiotowej przeznaczonej dla
Szpitala Specjalistycznego im. dr Józefa
Babińskiego w Krakowie:
− w rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomanii
w kwocie 165 950 zł,
− w rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 90 000 zł na zakup
materiałów pomocniczych związanych
z realizacją "Małopolskiego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii na lata
2008-2013", które zostaną przekazane
do Komendy Wojewódzkiej Policji
(m.in. narkotesty, ustniki do alkomatów, odczynniki do narkotestów do
wstępnej identyfikacji środków odurzających i substancji psychotropowych)
4. w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, z rozdz. 92106 – Teatry w kwocie
340 000 zł z Opery Krakowskiej w Krakowie
z zadania inwestycyjnego pn.: Zagospodarowanie placu przed budynkiem Opery Krakowskiej (w skutek braku zabezpieczenia
w pełnej wysokości środków na zadanie,
termin jego realizacji został odroczony) oraz
z rozdz. 92195 – Pozostała działalność
w kwocie 3 150 000 zł z Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z zadania budżetowego pn.: Rozwój regionalnych instytucji kultury do:
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a) rozdz. 92106 – Teatry w kwocie 450 000 zł
dla:
− Teatru St. I. Witkiewicza w Zakopanem
– 150 000 zł z przeznaczeniem na realizację bieżącej działalności instytucji,
w tym na realizację i przygotowanie
spektakli;
− Teatru im. Juliusza Słowackiego
w Krakowie – 300 000 zł z przeznaczeniem na Modernizację infrastruktury
technicznej m.in. na: wymianę agregatów chłodniczych, modernizację instalacji oświetlenia awaryjnego, wymianę
lin konopowych, wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji hydroforni, wykonanie ekspertyz.
b) rozdz. 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele w kwocie 190 000 zł dla Filharmonii
im.
K.
Szymanowskiego
w Krakowie na:
− realizację projektu Polska muzyka pod
dachami Paryża (100 000 zł) –projekt
planowany
do
przeprowadzenia
w związku z objęciem przez Rzeczpospolitą Polską Prezydencji w Radzie
Unii Europejskiej,
− udział w koncercie organizowanym
w Oświęcimiu w ramach wielokulturowego festiwalu PEACE FESTIWAL
(90 000 zł).
c) rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury,
świetlice i kluby w kwocie 810 000 zł dla:
− Małopolskiego Centrum Kultury „Sokół” w Nowym Sączu – 460 000 zł na:
− realizację projektów: Międzynarodowy,
Multimedialny Festiwal Sztuki MAŁOPOLSKA
KARPATY
OFFer
(300 000 zł); Międzynarodowy Festiwal Sztuki Wokalnej im. Ady Sari
(100 000 zł),
− współorganizację Europejskiego Festiwalu im. Jana Kiepury w Krynicy
(60 000 zł);
−
Mościckiego
Centrum
Kultury
w Tarnowie Mościcach – 200 000 zł
na:
− rozwinięcie działalności merytorycznej
(140 000 zł),
− Zakupy inwestycyjne m.in. centrala telefoniczna,
rolety,
okratowania,
sprzęt do projekcji kinowej i audio,
aparat, kamery (60 000 zł);
− ODSTK Cricoteka w Krakowie –
150 000 zł z przeznaczeniem na przygotowanie kolekcji Tadeusza Kantora
do ekspozycji w nowej siedzibie
(m.in. prawa autorskie zbiorów, naprawa, konserwacja).
d) rozdz.92113 – Centra kultury i sztuki
w kwocie 150 000 zł dla Instytutu Dialogu
Międzykulturowego im. Jana Pawła II
w Krakowie na realizację artystycznego
programu w ramach II Światowego Kongresu Bożego Miłosierdzia w Krakowie
i regionie.
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e) rozdz. 92116 – Biblioteki w kwocie 500
000 zł dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie na:
− zakup nowości wydawniczych, zakup
sprzętu do pracowni Małopolskiej Biblioteki Cyfrowej (150 000 zł),
− Dostosowanie dojść ewakuacyjnych
w budynku WBP do wymogów przeciwpożarowych (350 000 zł – środki
inwestycyjne).
f) rozdz. 92118 – Muzea w kwocie
1 390 000 zł:
− dla Muzeum Etnograficznego w Krakowie – 840 000 zł na:
− działalność programową w związku
z obchodami 100 - lecia Muzeum
(500 000 zł),
− Modernizację infrastruktury technicznej
w zabytkowych budynkach Muzeum
Etnograficznego przy ul. Krakowskiej
46 w Krakowie (340 000 zł – środki inwestycyjne);
− dla Muzeum Okręgowego w Tarnowie
– 200 000 zł na dodatkowe wyposażenie Ratusza (zakup krzeseł, zestawów
multimedialnych,
podestów
itp.),
ubezpieczenie budynków Muzeum,
wkład finansowy do projektów realizowanych
przy
udziale
dotacji
z budżetu państwa Programy MKiDN
(„Konkurs Malowana Chata" oraz
„Dziecięcy Uniwersytet Muzealny")
oraz niezbędne remonty i konserwacje;
− dla Muzeum Okręgowego w Nowym
Sączu – 100 000 zł z przeznaczeniem
na Adaptację budynku na potrzeby
siedziby Muzeum Pienińskiego im.
J. Szalaya oraz budowę Skansenu Pienińskiego w Szlachtowej (wykonane
zostaną niezbędne prace budowlane
dotyczące budynku głównego Muzeum w zakresie realizacji pokrycia dachu, ocieplenia dachu, wykonania
podkładów i posadzek, realizacji elementów wykończenia wnętrz oraz pokrycie kosztów obsługi inwestycyjnej –
inwestora zastępczego. Przy szacowaniu kwot uwzględniono wartość netto
+ 6% podatku VAT stanowiącego koszt
dla instytucji);
− dla Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem – 40 000 zł na zabezpieczenie,
konserwację zbiorów muzealnych (na
konserwację 24 obiektów Muzeum
otrzymało dofinansowanie z budżetu
państwa
w ramach
Programów
MKiDN - kwota z budżetu Województwa Małopolskiego stanowić będzie
m.in. wkład własny do projektu) oraz
na wyposażenie kasy (stanowiska pracy) w Galerii Sztuki XX wieku w Willi
Oksza;
− dla Muzeum – Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej – 30 000 zł
na zabezpieczenie i ochronę mienia
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w Skansenie (m.in. dozór, sprzęt
ppoż.);
− dla Muzeum – Nadwiślańskiego Parku
Etnograficznego w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec – 80 000 zł na zabezpieczenie ruin Zamku Lipowiec oraz na
konserwację
ołtarza
bocznego
w kościele na terenie Skansenu (zadanie dot. konserwacji ołtarza bocznego
w kościele uzyskało dofinansowanie
z budżetu państwa w ramach Programów MKiDN - kwota z budżetu Województwa Małopolskiego stanowić będzie wkład własny do projektu);
− na dotację celową dla Powiatu Gorlickiego na działalność podstawową Muzeum – Dwory Karwacjanów i Gładyszów – 100 000 zł, w szczególności na
ofertę programową Oddziału Muzeum
„Ośrodek konferencyjno – wystawienniczy – Kasztel w Szymbarku” (zadanie
budżetowe pn. Integracja regionalna
w dziedzinie kultury W/EK/12/II.5).
VIII. przeniesieniu wydatków z rezerwy ogólnej do
dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92118 – Muzea w kwocie 120 000 zł
z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla

Poz. 3181
Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana
Pawła II w Wadowicach na realizację wystawy
w Watykanie z okazji beatyfikacji Ojca Świętego
Jana Pawła II.

W związku z powyższym:
1. zwiększa się dochody o kwotę 9 659 441 zł, tj. do
kwoty 1 350 137 177 zł
2. zmniejsza się wydatki o kwotę 6 143 537zł, tj. do
kwoty 1 524 140 438 zł
3. zmniejsza się deficyt o kwotę 15 802 978 zł, tj.
do kwoty 174 003 261 zł
4. zmniejsza się przychody o kwotę 15 802 978 zł,
tj. do kwoty 207 745 096 zł w tym:
− zmniejsza się kredyt z Europejskiego Banku
Inwestycyjnego o kwotę 15 702 985 zł, tj. do
kwoty 84 297 015 zł;
− zmniejsza się kredyt pomostowy na prefinansowanie projektów współfinansowanych
środkami pochodzącymi z budżetu UE
o kwotę 99 993 zł, tj. do kwoty 43 332 945 zł
Przewodniczący
Sejmiku Województwa Małopolskiego:
Kazimierz Barczyk
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Załącznik nr 1
do uchwały Nr IX/132/11
Sejmiku Województwa Małopolskiego
z dnia 30 maja 2011 r.
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Przewodniczący
Sejmiku Województwa Małopolskiego:
Kazimierz Barczyk
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Załącznik nr 2
do uchwały Nr IX/132/11
Sejmiku Województwa Małopolskiego
z dnia 30 maja 2011 r.
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Przewodniczący
Sejmiku Województwa Małopolskiego:
Kazimierz Barczyk
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Załącznik nr 2a
do uchwały Nr IX/132/11
Sejmiku Województwa Małopolskiego
z dnia 30 maja 2011 r.
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Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego:
Kazimierz Barczyk
Załącznik nr 3
do uchwały Nr IX/132/11
Sejmiku Województwa Małopolskiego
z dnia 30 maja 2011 r.

Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego:
Kazimierz Barczyk
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Załącznik nr 4
do uchwały Nr IX/132/11
Sejmiku Województwa Małopolskiego
z dnia 30 maja 2011 r.
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do uchwały Nr IX/132/11
Sejmiku Województwa Małopolskiego
z dnia 30 maja 2011 r.
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Załącznik nr 6
do uchwały Nr IX/132/11
Sejmiku Województwa Małopolskiego
z dnia 30 maja 2011 r.
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Kazimierz Barczyk
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Załącznik nr 7
do uchwały Nr IX/132/11
Sejmiku Województwa Małopolskiego
z dnia 30 maja 2011 r.
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Załącznik nr 8
do uchwały Nr IX/132/11
Sejmiku Województwa Małopolskiego
z dnia 30 maja 2011 r.
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UCHWAŁA NR IX/141/11
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
z dnia 30 maja 2011 r.
w sprawie przekształcenia poprzez rozszerzenie zakresu udzielanych ņwiadczeń zdrowotnych Szpitala
Specjalistycznego im. Jĉdrzeja Ņniadeckiego w Nowym Sączu
Na podstawie art. 18 pkt 19 lit. f ustawy z dnia
5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz.
U. z 2001r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.), w związku
z art. 8 ust. 1 pkt 3, art. 36 ustawy z dnia 30 sierpnia
1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (t.j.: Dz. U.
z 2007 roku, Nr 14, poz. 89 z późn. zm.), Sejmik Województwa Małopolskiego uchwala, co następuje:
§ 1. Przekształca się Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu poprzez utworzenie:

4) oddziału hematologicznego,
5) oddziału radioterapii,
6) oddziału medycyny paliatywnej.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Województwa Małopolskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący
Sejmiku Województwa Małopolskiego:

1) oddziału onkologii klinicznej,
2) oddziału chirurgii onkologicznej,
3) oddziału ginekologii onkologicznej,

Kazimierz Barczyk
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UCHWAŁA NR IX/142/11
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
z dnia 30 maja 2011 r.
w sprawie przekształcenia poprzez rozszerzenie zakresu udzielanych ņwiadczeń zdrowotnych Wojewódzkiego
Specjalistycznego Szpitala Dzieciĉcego im. Ņw. Ludwika w Krakowie
Na podstawie art. 18 pkt 19 lit. f ustawy z dnia
5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz.
U. z 2001r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.), w związku
z art. 8 ust. 1 pkt 3, art. 36 ustawy z dnia 30 sierpnia
1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (t.j.: Dz. U.
z 2007 roku, Nr 14, poz. 89 z późn. zm.), Sejmik Województwa Małopolskiego uchwala, co następuje:
§ 1. Przekształca się Wojewódzki Specjalistyczny
Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie poprzez:
1. Utworzenie Pododdziału Neonatologii i Patologii
Noworodka w miejsce dotychczas funkcjonującego
Pododdziału Patologii Noworodka w Oddziale Dzieci
Młodszych z pododdziałami ogólnoniemowlęcym,
neurologicznym, pulmonologicznym,

2. Utworzenie Pododdziału rehabilitacji neurologicznej
w Oddziale Dzieci Starszych z pododdziałami neurologicznym, reumatologicznym, pulmonologicznym
3. Utworzenie Poradni pediatrycznej,
4. Utworzenie Poradni logopedycznej.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Województwa Małopolskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący
Sejmiku Województwa Małopolskiego:
Kazimierz Barczyk

3183

3184
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UCHWAŁA NR IX/143/11
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
z dnia 30 maja 2011 r.
w sprawie przekształcenia poprzez rozszerzenie zakresu udzielanych ņwiadczeń zdrowotnych Krakowskiego
Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Krakowie
Na podstawie art. 18 pkt 19 lit. f ustawy z dnia
5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz.
U. z 2001r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.), w związku
z art. 8 ust. 1 pkt 3, art. 36 ustawy z dnia 30 sierpnia
1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (t.j.: Dz. U.

z 2007 roku, Nr 14, poz. 89 z późn. zm.), Sejmik Województwa Małopolskiego uchwala, co następuje:
§ 1. Przekształca się Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Krakowie poprzez rozsze-
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rzenie zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych
poprzez:

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Województwa Małopolskiego.

1. Utworzenie w strukturze Szpitala Poradni Leczenia
Otyłości.

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

2. Utworzenie w strukturze Szpitala Centrum Rzadkich
Chorób Układu Krążenia.

Przewodniczący
Sejmiku Województwa Małopolskiego:
Kazimierz Barczyk
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UCHWAŁA NR VII/90/2011
RADY POWIATU W OŅWIĈCIMIU
z dnia 22 czerwca 2011 r.
w sprawie zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należnoņci pieniĉżnych mających charakter
cywilnoprawny przypadających Powiatowi Oņwiĉcimskiemu i jego jednostkom podległym, a także wskazania
organów do tego uprawnionych.
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 59 ust. 1-3 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.
U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

-

§ 1.
1. Określa się szczegółowe zasady, sposób i tryb udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających
charakter cywilnoprawny, zwanych dalej „należnościami”, przypadających powiatowi oświęcimskiemu
i jego jednostkom podległym od osób fizycznych,
osób prawnych, a także jednostek organizacyjnych
nie posiadających osobowości prawnej zwanych dalej „dłużnikami” oraz o ich stosowaniu z urzędu, warunków
dopuszczalności
pomocy
publicznej
w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także wskazania organów lub osób
uprawnionych do udzielania tych ulg.
2. Uchwały nie stosuje się do należności pieniężnych
mających charakter cywilnoprawny powstających
w związku realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom
samorządu terytorialnego ustawami.
§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
-

-

-

należności pieniężnej – rozumie się przez to sumę: należności głównej przypadającej od jednego dłużnika, odsetek od należności głównej oraz
kosztów ubocznych (koszty egzekucyjne, sądowe, inne) według stanu na dzień podejmowania
decyzji, a jeżeli należność główna została zapłacona i pozostały do zapłaty odsetki od należności
głównej i koszty uboczne również ich sumę,
decyzji – rozumie się przez to wyrażone na piśmie oświadczenie woli organu uprawnionego
w sprawie udzielenia ulgi w spłacie należności
pieniężnych, nie będące decyzją w rozumieniu
Kodeksu postępowania administracyjnego lub
zawartą umowę,
organie uprawnionym – rozumie się przez to Zarząd Powiatu w Oświęcimiu oraz kierownika jed-

-

-

nostki podległej Powiatowi Oświęcimskiemu,
w tym Starostę Oświęcimskiego,
uldze – rozumie się przez to umorzenie, odroczenie terminu zapłaty lub rozłożenie na raty należności pieniężnych,
dłużniku – rozumie się przez to osobę fizyczną,
osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną
nieposiadającą osobowości prawnej zalegającą
z zapłatą należności pieniężnych,
przedsiębiorcy – rozumie się przez to podmiot
prowadzący działalność gospodarczą bez względu na formę organizacyjno –prawną oraz sposób
finansowania,
dniu udzielenia ulgi – rozumie się przez to dzień,
w którym dłużnik nabył prawo do ulgi,
a szczególności dzień wydania decyzji.
§ 3.

1. Należności pieniężne mogą być umarzane w całości
lub w części, gdy:
1) dłużnik będący osobą fizyczną zmarł, nie pozostawiając żadnego majątku lub pozostawił majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów albo pozostawił przedmioty
codziennego użytku domowego, których łączna
wartość nie przekracza kwoty 6.000 zł,
2) dłużnik będący osobą prawną, został wykreślony
z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu
należności pieniężnej nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie,
3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty
wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej
należności lub postępowanie egzekucyjne okazało
się nieskuteczne,
4) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji,
5) zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny,
6) sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika lub umorzył postępowanie upadłościowe,
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7) należności pieniężnej nie ściągnięto w toku zakończonego postępowania upadłościowego lub
likwidacyjnego,
8) kwota należności pieniężnej nie przekracza 50 zł,
9) spłata zagraża egzystencji dłużnika.

9) zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu w rejestrze bezrobotnych,
10)orzeczenia lub decyzje stawiające dłużnika w stan
likwidacji,
11)orzeczenie o upadłości dłużnika.

2. Umorzenie należności pieniężnej może nastąpić
z urzędu lub na wniosek dłużnika.

3. Przedsiębiorcy, składają wraz z wnioskiem o udzielenie ulgi:

3. Umorzenie należności pieniężnej, za którą odpowiada
solidarnie więcej niż jeden dłużnik, może nastąpić, gdy
okoliczności uzasadniające umorzenie, o których mowa
w § 3 ust. 1 zachodzą co do wszystkich dłużników.
§ 4.
1. Należności pieniężne mogą być, na wniosek dłużnika
umarzane, odraczane lub rozkładane na raty
w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa § 3 ust. 1.
2. Należności pieniężne mogą być - z urzędu umarzane,
odraczane lub rozkładane na raty, w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa § 3 ust. 1 pkt. 15 jeżeli podstawy umorzenia są potwierdzone dokumentami znajdującymi się w posiadaniu Starostwa
Powiatowego w Oświęcimiu lub jednostek podległych powiatowi.
3. Od należności pieniężnej, której termin zapłaty odroczono lub, którą rozłożono na raty nie pobiera się odsetek za zwłokę za okres od dnia udzielenia ulgi do
oznaczonego w decyzji terminu zapłaty.
4. Jeżeli dłużnik nie zapłaci w terminie albo w pełnej
wysokości rat ustalonych w decyzji, pozostała do zapłaty należność pieniężna staje się natychmiast wymagalna w całości, a terminem jej płatności jest termin pierwotnie określony.
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 nie mają zastosowania postanowienia ust. 3.
§ 5. Organem uprawnionym do udzielania ulg jest:
1. kierownik jednostki podległej Powiatowi Oświęcimskiemu, w tym Starosta Oświęcimski – w zakresie należności pieniężnej przypadającej tej jednostce,
w tym Starostwu Powiatowemu w Oświęcimiu – do
kwoty 5.000 zł;
2. Zarząd Powiatu w Oświęcimiu – dla należności pieniężnej powyżej kwoty 5.000 zł.
§ 6.
1. Wniosek o udzielenie ulgi powinien być należycie
uzasadniony i poparty stosownymi dokumentami.
2. Jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do podjęcia decyzji w sprawie, a nie jest
sprzeczne z prawem, a w szczególności:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

wywiad środowiskowy,
odcinek renty lub emerytury,
zaświadczenie o zarobkach,
zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach,
zaświadczenie z ZUS o uiszczaniu składek,
postanowienie komornika o nieskuteczności egzekucji,
7) oświadczenie o stanie majątkowym, sytuacji rodzinnej i ciężarach finansowych,
8) orzeczenie lekarskie o stanie zdrowia lub niezdolności do pracy,

1)

wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis
w rozumieniu rozporządzenia Komisji (WE)
nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie
stosowania art. 87 i 88 Traktatu (WE) do pomocy
de minimis (Dz. Urz. UE L 379/5 z 28.12.2006 r.),
otrzymanej w ciągu roku, w którym ubiegają się
o pomoc oraz w ciągu 2 lat go poprzedzających,
albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, bądź oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
stosownie do art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30
kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr
59 poz. 404 z późn. zm), zgodnie z zakresem określonym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia
29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji
przedstawianych przez podmiot ubiegający się
o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311)
z zastrzeżeniem pkt 2;
2) wymogi określone w pkt 1 nie dotyczą:
- pomocy
de
minimis
w rolnictwie,
w rozumieniu rozporządzenia Komisji (WE) nr
1535/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r.w sprawie
stosowania art. 87 i 88 Traktatu (WE)
w odniesieniu do pomocy de minimis
w sektorze produkcji rolnej (Dz. Urz. UE L
337/35 z 21.12.2007 r.),
- pomocy
de
minimis
w rybołówstwie,
w rozumieniu rozporządzenia Komisji (WE) nr
875/2007 z dnia 24 lipca 2007 r.w sprawie
stosowania art. 87 i 88 Traktatu (WE)
w odniesieniu do pomocy w ramach zasady
de minimis dla sektora rybołówstwa
i zmieniające
rozporządzenie
(WE)
Nr 1860/2004 (Dz. Urz. UE L 193/6
z 25.07.2007 r.);
3) w przypadku, gdy udzielenie ulgi stanowiącej
pomoc de minimus nie jest możliwe ze względu
na przekroczenie pułapu dopuszczalnej pomocy
lub z uwagi na niedopełnienie obowiązku określonego w pkt 1, wniosek pozostawia się bez
rozpatrzenia.
4. Przyjęcie wniosku od dłużnika o udzielenie ulgi, jego
przygotowanie i wstępne przeanalizowanie zebranych materiałów dowodowych – należy do obowiązków kierownika jednostki podległej Powiatu Oświęcimskiego lub naczelnika (kierownika) wydziału (referatu) Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu.
5. Wniosek o udzielenie ulgi, skierowany do organu
uprawnionego określonego w § 5 pkt 2, musi zawierać opinię kierownika jednostki podległej Powiatu
Oświęcimskiego lub naczelnika (kierownika) wydziału (referatu) Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu
oraz w zależności od kompetencji: opinię głównego
księgowego jednostki podległej oraz opinię radcy
prawnego.
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§ 7. Organ uprawniony zmienia swoją decyzję
o udzieleniu ulgi jeżeli wyjdzie na jaw, że dowody, na podstawie których udzielono ulgi okazały się fałszywe bądź, że
decyzja została wydana w wyniku przestępstwa albo, że
dłużnik wprowadził organ uprawniony w błąd co do okoliczności, które stanowiły podstawę udzielenia ulgi.
§ 8.
1. Zarząd Powiatu w Oświęcimiu przedstawia Radzie
Powiatu coroczną informację o udzielonych ulgach.

Poz. 3185,3186

§ 9. Uchwały nie stosuje się do należności pieniężnych, których umarzanie, odraczanie lub rozkładanie na
raty zostało uregulowane odrębnymi przepisami.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu w Oświęcimiu.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1 według stanu na
31 grudnia każdego roku, składana będzie w terminie
jak roczne sprawozdanie z wykonania budżetu.

Przewodniczący Rady Powiatu w Oświęcimiu
Jarosław Jurzak

3185

3186
3186

UCHWAŁA NR IX/62/2011
RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU
z dnia 31 maja 2011 r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2011 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) oraz
art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn.
zm.) Rada Miejska w Chełmku uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Dokonuje się - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały - zwiększenia planowanych dochodów budżetu o kwotę 25.000,00 zł, w tym dochody bieżące - 25.000,00 zł,
2. Dokonuje się - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały - zmniejszenia planowanych dochodów budżetu o kwotę 1.999.371,33 zł, w tym:
dochody majątkowe - 1.999.371,33 zł.
3. Po dokonanych zmianach planowane dochody
budżetu wynoszą 30.128.717,76 zł.
4. Dokonuje się - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały - zwiększenia planowanych wydatków budżetu o kwotę 25.000,00zł, w tym: wydatki majątkowe - 25.000,00 zł,
5. Dokonuje się - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały - zmniejszenia planowanych wydatków budżetu o kwotę 1.999.371,33 zł, w tym:
wydatki majątkowe - 1.999.371,33 zł.
6. Po dokonanych zmianach planowane wydatki budżetu wynoszą 34.375.083,65 zł.
§ 2.
1. W zestawieniu nr 3 do uchwały budżetowej Gminy
Chełmek na 2011 rok Nr IV/14/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r. - "Wydatki majątkowe Gminy Chełmek
na 2011 rok" :
1) w dziale 600 - "Transport i łączność", rozdziale
60013 - "Drogi publiczne wojewódzkie" zwiększa
się o kwotę 25.000,00 zł wydatki na pomoc finansową dla Wojewóztwa z przeznaczeniem na realizację zadania "Przebudowa skrzyżowania drogi
wojewódzkiej nr 780 z ul. Oświęcimską i ul.
Mieszka I w Chełmku

2) w dziale 926 - "Kultura fizyczna", rozdziale 92601
- "Obiekty sportowe" zmniejsza się o kwotę
1.999.371,33 zł wydatki na zadanie "Budowa centrum miasta Chełmek wraz z zapleczem rekreacyjnym - etap I" (budowa Centrum Sportowego)
w ramach MRPO Działanie 6.1.
2. Po dokonanych zmianach zestawienie nr 3 do
uchwały budżetowej Gminy Chełmek na 2011 rok
Nr IV/14/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r. - "Wydatki
majątkowe Gminy Chełmek na 2011 rok" otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 3.
1. W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej Gminy
Chełmek na 2011 rok Nr IV/14/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r. - "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Chełmek w 2011
roku" w dziale 600 - "Transport i łączność", rozdziale 60013 - "Drogi publiczne wojewódzkie" zwiększa
się o kwotę 25.000,00 zł dotację celową inwestycyjną na pomoc finansową.
2. Po dokonanych zmianach załącznik nr 1 do uchwały budżetowej Gminy Chełmek na 2011 rok Nr
IV/14/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r. - "Zestawienie
planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu
Gminy Chełmek w 2011 roku" otrzymuje brzmienie
zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Chełmka.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§ 6. W uchwale budżetowej Gminy Chełmek na
rok 2011 i przewidzianych w niej załącznikach wprowadza się zmiany wynikające ze zmian dokonanych
niniejszą uchwałą.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Chełmku:
Marek Palka
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Załącznik nr 1
do uchwały Nr IX/62/2011
Rady Miejskiej w Chełmku
z dnia 31 maja 2011 r.

Zmiana planowanych dochodów budżetu Gminy Chełmek na 2011 r.
Dział
700

Rozdział
70005

926
92601

Wyszczególnienie
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomoņciami
dochody bieżące:
wpływy z różnych dochodów
Kultura fizyczna
Obiekty sportowe
dochody majątkowe:
dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków UE - Centrum Sportowe
Razem zmiany

Zmniejszenia
1 999 371,33
1 999 371,33
1 999 371,33
1 999 371,33

Zwiĉkszenia
25 000,00
25 000,00
25 000,00
25 000,00
-

1 999 371,33

25 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Chełmku:
Marek Palka
Załącznik nr 2
do uchwały Nr IX/62/2011
Rady Miejskiej w Chełmku
z dnia 31 maja 2011 r.
Zmiana planowanych wydatków budżetu Gminy Chełmek na 2011 r.
Dział
600

926

Rozdział

Wyszczególnienie
Transport i łącznoņć
60013
Drogi publiczne wojewódzkie
wydatki majątkowe, w tym:
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne
Kultura fizyczna
92601
Obiekty sportowe
wydatki majątkowe, w tym:
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE
w części związanej z realizacją zadań j.s.t.
Razem zmiany

Zmniejszenie
1 999 371,33
1 999 371,33
1 999 371,33
1 999 371,33
1 999 371,33

Zwiĉkszenie
25000,00
25 000,00
25000,00
25 000,00
-

1 999 371,33

25 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Chełmku:
Marek Palka
Załącznik nr 3
do uchwały Nr IX/62/2011
Rady Miejskiej w Chełmku
z dnia 31 maja 2011 r.
Zestawienie nr 3 do uchwały budżetowej Gminy Chełmek na 2011 r. Nr IV/14/2010 Rady Miejskiej w Chełmku
z dnia 29 grudnia 2010 r. - "Wydatki majątkowe gminy Chełmek na 2011 rok"
Dział

Rozdział

600
60013

Wyszczególnienie
Transport i łącznoņć
Drogi publiczne wojewódzkie
inwestycje:
pomoc finansowa dla Województwa na realizację zadania "modernizacja drogi wojewódzkiej nr 780 Kraków - Chełmek etap II"

Plan na 2011
rok
2 223 618,47
35 500,00
35 500,00
10 500,00
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60014

60016

700
70005

750
75023

754
75412

801
80101
80104
80110
851
85154
900
90015
921
92109
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pomoc finansowa dla Województwa na realizację zadania "przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 780 z ul. Oświęcimską i ul. Mieszka I w Chełmku
Drogi publiczne powiatowe
inwestycje:
pomoc finansowa dla Powiatu Oświęcimskiego na realizację zadania "przebudowa dróg powiatowych nr 1907K, 1902K w Chełmku na odcinku od DW nr
780 do autostrady A4"
pomoc finansowa dla Powiatu Oświęcimskiego, w tym: kopleksowa przebudowa głównego ciągu komunikacyjnego na terenie gminy Chełmek - ul.
Oświęcimska, ul. Mieszka I, ul. Jagiellońska, ul. Bolesława Chrobrego i ul.
Zygmunta Starego - 50.000,00
Drogi publiczne gminne
inwestycje:
PROW Odnowa i rozwój wsi w ramach LGD – "Remont nawierzchnia placu
wraz z budową gazociągu przy ul. Księdza Wyszogrodzkiego w Bobrku"
Budowa dróg dojazdowych wraz z miejscami postojowymi przy ul. Wojska
Polskiego, łącznik z ul. Polnej do ul. Oświęcimskiej, budowa parkingów przy
ul. Piłsudskiego, budowa przedłużenia ul. Ofiar Faszyzmu wraz
z odwodnieniem ul. Paprotnik, budowa układu komunikacyjnego ul. Księdza
Wcisło, ul. Słowackiego, droga dojazdowa równoległa do ul. Piastowskiej,
ul. prostopadła do ul. Przemysłowej, ul. Leśna w Bobrku wraz
z odwodnieniem, budowa drogi ul. Świnna i Wrzosowa w Gorzowie (dokumentacja, wykonanie), modernizacja i remont ul. Brzozowa - prace projektowe
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomoņciami
a) inwestycje:
MRPO Działanie 6.1.Rozwój miast -"Budowa centrum miasta Chełmek wraz
z zapleczem rekreacyjnym - etap I" (modernizacja parku miejskiego)
PROW Odnowa i rozwój wsi w ramach LGD - "Budowa parkingu przy
ul. Szkolnej"
prace projektowe - adaptacja i modernizacja budynku Domu Harcerza na potrzeby ŚDS- Pobyt Dzienny A w Chełmku
modernizacja ogrodzenia ul. Krakowska-Andersa
budownictwo socjalne - prace projektowe i przygotowawcze
b) objęcie udziałów w ADM Sp. z o.o. w Chełmku
c) zakupy inwestycyjne: zakup gruntów
Administracja publiczna
Urzĉdy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
modernizacja UM - klimatyzacja
zakupy inwestycyjne
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Ochotnicze straże pożarne
inwestycje: dotacja celowa dla OSP Gorzów na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego
Oņwiata i wychowanie
Szkoły podstawowe
zakupy inwestycyjne
Przedszkola
zakupy inwestycyjne
Gimnazja
zakupy inwestycyjne
Ochrona zdrowia
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
zakupy inwestycyjne
Gospodarka komunalna i ochrona ņrodowiska
Oņwietlenie ulic, placów i dróg
inwestycje: oświetlenie na drogach gminnych
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Domy i oņrodki kultury, ņwietlice i kluby

Poz. 3186
25 000,00

695 804,74
695 804,74
595 804,74

100 000,00
1 492 313,73
1 492 313,73
92 313,73

1 400 000,00

1 563 419,52
1 563 419,52
1 418 419,52
1 014 673,00
223 746,52
50 000,00
30 000,00
100 000,00
115 000,00
30 000,00
33 500,00
33 500,00
23 500,00
10 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
34 500,00
20 500,00
20 500,00
6 000,00
6 000,00
8 000,00
8 000,00
26 000,00
26 000,00
26 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
300 000,00
300 000,00
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inwestycje: dotacja celowa dla MOKSiR
Kultura fizyczna
Obiekty sportowe
inwestycje:
MRPO Działanie 6.1.Rozwój miast - "Budowa centrum miasta Chełmek wraz
z zapleczem rekreacyjnym - etap I" (budowa Centrum Sportowego)
PROW Odnowa i rozwój wsi w ramach LGD – "Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z placem zabaw przy Wiejskim Domu Ludowym w Gorzowie"
budowa studni głębinowych wraz z pompami ciśnieniowymi na stadionie
sportowym w Chełmku i Bobrku
RAZEM

300 000,00
4 616 926,67
4 616 926,67
4 616 926,67
4 498 926,67
100 000,00
18 000,00
8 997 964,66

Przewodniczący Rady Miejskiej w Chełmku:
Marek Palka

Załącznik nr 4
do uchwały Nr IX/62/2011
Rady Miejskiej w Chełmku
z dnia 31 maja 2011 r.
Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej Gminy Chełmek na 2011 rok Nr IV/14/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r. "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Chełmek w 2011 roku"

Dział

Rozdział

600
60004

Wyszczególnienie

Rodzaj dotacji
z budżetu

Transport i łącznoņć
Lokalny transport zbiorowy
dotacja celowa
na zadania
bieżące

60013

Drogi publiczne wojewódzkie
dotacja celowa
inwestycyjna
na pomoc finansową

60014

Drogi publiczne powiatowe
dotacja celowa
inwestycyjna
na pomoc finansową

754
75404

Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa
Komendy Wojewódzkie Policji
wpłata na fundusz celowy

75412

Ochotnicze straże pożarne
dotacja celowa
na zadania
bieżące
dotacja celowa
inwestycyjna

801
80104

Oņwiata i wychowanie
Przedszkola
-

dotacja celowa
na zadania
bieżące

1 037 144,74
305 840,00

dla jednostek
spoza sektora
finansow publicznych
x
x

305 840,00

x

dla jednostek sektora finansow
publicznych

35 500,00
35 500,00

-

695 804,74

x

695 804,74

x

15 000,00

225 000,00

15 000,00

x

15 000,00

x

x

225 000,00

x

125 000,00

x

100 000,00

100 250,98
100 200,00
100 200,00

44 000,00
44 000,00
44 000,00
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Pozostała działalnoņć

50,98
dotacja celowa
na zadania
bieżące jako
wkład własny
Gminy

851
85121

Ochrona zdrowia
Lecznictwo ambulatoryjne
dotacja podmiotowa

85153

Zwalczanie narkomanii
dotacje celowe
na zadania j.s.t.
zlecane innym
podmiotom

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi
dotacje celowe
na zadania j.s.t.
zlecane innym
podmiotom
dotacja celowa
na zadania
bieżące

852
85295

Pomoc społeczna
Pozostała działalnoņć
dotacje celowe
na zadania j.s.t.
zlecane innym
podmiotom
dotacja celowa
na pomoc finansową

900
90013

Gospodarka komunalna i ochrona
ņrodowiska
Schroniska dla zwierząt
dotacja celowa
na zadania
bieżące

921
92109

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Domy i oņrodki kultury, ņwietlice
i kluby
dotacja podmiotowa
dotacja celowa
inwestycyjna

92116

Biblioteki

92605

14 000,00
5 000,00

45 000,00
x

5 000,00

x

x
x

5 000,00
5 000,00

9 000,00
x

9 000,00

x

10 000,00
10 000,00
x

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

10 000,00

x

32 000,00

x

32 000,00

x

32 000,00

x

1 402 620,00

x

1 151 000,00

x

851 000,00
300 000,00

251 620,00
x
x

Kultura fizyczna i sport
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
dotacje celowe
na zadania j.s.t.
zlecane innym
podmiotom
Razem

40 000,00
40 000,00

251 620,00
dotacja podmiotowa

926

50,98

x
x
x
x
291 000,00
291 000,00

x
291 000,00
2 611 015,72

645 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Chełmku
Marek Palka
3186
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UCHWAŁA NR IX/57/2011
RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU
z dnia 31 maja 2011 r.
w sprawie ustalenia opłat za ņwiadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone
przez Gminĉ Chełmek
Na podstawie art. 14 ust. 5 i ust. 6 w związku z art. 6
ust. 1 pkt 2 oraz art. 67 a Ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,
poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 40 ust. 1 i 2 Ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
Rada Miejska w Chełmku uchwala, co następuje:
§ 1. Usługi świadczone przez publiczne przedszkola
prowadzone przez Gminę Chełmek w zakresie bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki realizowane są
bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie.
§ 2. Na wniosek rodziców (opiekunów prawnych)
dzieci uczęszczających do przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Chełmek dyrektor przedszkola
może organizować zajęcia dodatkowe wykraczające
poza
podstawę
programową,
o której
mowa
w odrębnych przepisach przekraczającym wymiar zajęć,
o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały pod warunkiem pokrycia kosztów tych zajęć przez rodziców (opiekunów prawnych) dziecka w nich uczestniczących.
§ 3.
1. Rodzice (opiekunowie prawni) dziecka uczęszczającego do przedszkola w wymiarze przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały
zobowiązani
są
do
ponoszenia
odpłatności
w wysokości 110 zł miesięcznie. Odpłatność obejmuje opiekę dydaktyczno - wychowawczą, a w szczególności organizację zajęć rekreacyjnych oraz rozwijanie
aktywności indywidualnej i społecznej dziecka, określone
w arkuszu
organizacyjnym
przedszkola
i zapisane w ramowym rozkładzie dnia.

§ 4.
1. Opłata określona w § 3 uchwały nie obejmuje kosztów wyżywienia, które są naliczane przez dyrektora
przedszkola oraz kosztów zajęć dodatkowych, a w
szczególności nauki języków obcych, rytmiki itp.
2. Upoważnia się dyrektora przedszkola do zwolnienia
rodziców albo ucznia z całości lub części opłat,
o których mowa w niniejszej uchwale, po uzyskaniu
zgody organu prowadzącego:
1) w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny;
2) w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Chełmka
§ 6. Tracą moc Uchwały Rady Miejskiej w Chełmku:
- Uchwała Nr XXXVII/266/2009 z dnia 29 września
2009 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia
udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone
przez Gminę Chełmek,
- Uchwała Nr XLVI/325/2010 z dnia 24 maja 2010 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/266/2009 Rady
Miejskiej w Chełmku z dnia 29.09.2009 r. w sprawie
ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Chełmek.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego, z mocą obowiązującą od 1 września
2011 r.

2. Opłatę miesięczną, o której mowa w ust.1 obniża się
o 50% dla drugiego i kolejnego dziecka z rodziny, które uczęszcza do danego przedszkola.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Chełmku
Marek Palka

3. Opłatę wnosi się z góry, do 10 dnia każdego miesiąca.
3187

3188
3188

UCHWAŁA NR IX/59/2011
RADY MIASTA CHEŁMEK
z dnia 31 maja 2011 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/131/08 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 24 stycznia 2008 r.
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 późn. zm.) art. 42 ust. 7
pkt 2 w związku z art. 91d ust. 1 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97,
poz. 674 z późn. zm.)
Rada Miejska w Chełmku uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XV/131/08 Rady Miejskiej
w Chełmku z dnia 24 stycznia 2008 r. w sprawie: określenia zasad udzielania zniżek oraz ich rozmiaru
w realizacji obowiązkowego tygodniowego wymiaru
godzin nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach oraz zespołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chełmek, jak również zasad całkowitego
ich zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć, wprowadza
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się następujące zmiany: w załączniku nr 1 w wierszu nr
3 kolumnie Tygodniowy wymiar godzin liczbę „5” zastępuje się liczbą „6”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Chełmka oraz dyrektorom zespołów szkół.

Poz. 3188,3189,3190

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2011 r.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Chełmku
Marek Palka

3188
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UCHWAŁA NR IX/58/2011
RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU
z dnia 31 maja 2011 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/262/2009 r. Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie
okreņlenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajĉć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki okreņlone dla stanowisk o różnym tygodniowym
obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych
Na podstawie art. 42 ust.7 pkt. 3 w związku z art. 91d
pkt. 1 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97 , poz. 674 z późn. zm.), art. 41
ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 z późn.zm.)
Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr XXXV/262/2009r. Rady Miejskiej
w Chełmku z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy
obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów,
psychologów, logopedów i doradców zawodowych

czych nauczycieli szkół nie wymienionych w art.42 ust 3
Karty Nauczyciela w wymiarze zajęć dla:
1) pedagoga szkolnego – 27 godzin,
2) logopedy - 27 godzin,
3) psychologa – 27 godzin,
4) doradcy zawodowego – 27 godzin.
Dla ustanowienia tygodniowego wymiaru zajęć
przez godzinę zajęć rozumie się 60 minut."
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Chełmka.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2011 r.

§ 3 otrzymuje brzmienie :
Przewodniczący Rady Miejskiej w Chełmku
Marek Palka

„Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowaw3189
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UCHWAŁA NR VIII/47/11
RADY MIEJSKIEJ W DOBCZYCACH
z dnia 27 kwietnia 2011 r.
w sprawie ustalenia opłaty za ņwiadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminĉ
i Miasto Dobczyce.
Na podstawie art. 14 ust. 5 i w związku z art.6 ust.1
Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty
(Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art.
18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Dobczycach
uchwala, co następuje:
§ 1. Ilekroć w uchwale mowa jest o przedszkolu należy przez to rozumieć przedszkole oraz oddział przedszkolny prowadzony przez Gminę i Miasto Dobczyce.
§ 2.
1. Usługi świadczone przez publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę i Miasto Dobczyce w zakresie
podstawy
programowej
określonej
w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie podstawy

programowej wychowania przedszkolnego oraz
kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół
(Dz. U. z 2009 roku, Nr 4, poz. 17) są realizowane
bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie w godz.
8.00 – 13.00
2. Na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) dzieci
uczęszczających do przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę i Miasto Dobczyce, dyrektor
przedszkola może organizować zajęcia dodatkowe
wykraczające poza podstawę programową, o której
mowa w ust 1, pod warunkiem pokrycia kosztów
tych zajęć przez rodziców (opiekunów prawnych)
dziecka w nich uczestniczącego.
§ 3. Świadczenia i usługi realizowane odpłatnie
obejmują:
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opiekuńczo-wychowawczych

fachowej opieki pedagogicznej,
adaptacji dzieci w środowisku przedszkolnym,
rozwijania zdolności twórczych,
wspierania indywidualnych zainteresowań.

2. Prowadzenie zajęć relaksacyjno-wyciszających.
3. Organizowanie zajęć sportowych i imprez okolicznościowych.
4. Zapewnienie bezpieczeństwa opieki podczas pobytu
dzieci w przedszkolu w czasie:
a) zajęć terapeutycznych i profilaktycznych z udziałem
logopedy, nauczyciela gimnastyki korekcyjnej oraz
innych specjalistów,
b) zajęć religii z udziałem nauczyciela katechety.
§ 4. Za świadczenia przedszkoli wykraczające poza
podstawę programową wychowania przedszkolnego,
wymienione w § 3 i realizowaną zgodnie z § 2 ust. 1,
ustala się opłatę miesięczną w wysokości:
1. Dla publicznych przedszkoli samorządowych Gminy
i Miasta Dobczyce:
a) 9 % kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznego za pracę ustalonego zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. Nr 200, poz.1679
z póz.
zm.)
–
dla
dzieci
przebywających
w przedszkolu powyżej 7 godzin dziennie,
b) 80 % z 9% kwoty minimalnego wynagrodzenia
miesięcznego za pracę, ustalonego zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 10 października 2002r.
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. Nr
200, poz.1679 z póz. zm.)- dla dzieci przebywających w przedszkolu od 5 do 7 godzin dziennie.
2. Dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Dobczyce:
a) 6 % kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznego za pracę ustalonego zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. Nr 200, poz.1679
z póz. zm.) – dla dzieci przebywających w oddziale
przedszkolnym powyżej 7 godzin dziennie,
b) 80 % z 6% kwoty minimalnego wynagrodzenia
miesięcznego za pracę, ustalonego zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 10 października 2002r.
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. Nr
200, poz.1679 z póz. zm.)- dla dzieci przebywających w oddziale przedszkolnym od 5 do 7 godzin
dziennie.
3. Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji odpłatnych świadczeń ustalana jest w oparciu o deklarowaną przez rodziców (opiekunów prawnych) liczbę godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas określony w § 2 ust. 1.
4. Opłatę miesięczną o której mowa w ust. 1 i 2 obniża
się o 40% dla drugiego i kolejnego dziecka (rodzeństwa), które uczęszcza do danego przedszkola.
3190

Poz. 3190

§ 5. Opłata określona w § 4 niniejszej uchwały
wnosi się z góry, do 15 dnia każdego miesiąca.
§ 6. Opłata określona w § 4 niniejszej uchwały nie
obejmuje kosztów wyżywienia oraz kosztów zajęć dodatkowych, a w szczególności nauki języków obcych,
rytmiki, itp.
§ 7. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek rodziców (opiekunów prawnych), Burmistrz Gminy
i Miasta Dobczyce może zwolnić z całości lub części
opłaty, o której mowa w § 4 niniejszej uchwały.
§ 8. Określa się następujące kryteria zwolnień
z opłaty miesięcznej o której mowa w § 4 niniejszej
uchwały:
1. Za nieobecność dziecka w przedszkolu trwającą nieprzerwanie co najmniej 30 dni, spowodowaną chorobą dziecka, po przedłożeniu stosownego zaświadczenia dyrektorowi przedszkola, jeżeli nieobecność ta
trwa dłużej to zwolnienie przysługuje w wysokości
1/30 opłaty miesięcznej za każdy dzień nieobecności.
Obniżenie opłaty jest rozliczane w kolejnym miesiącu
uczęszczania dziecka do przedszkola.
2. W uzasadnionych przypadkach z powodu bardzo
trudnej
sytuacji
losowej
rodziny
dziecka,
w szczególności: pożaru lub zalania domu, nagłej,
ciężkiej choroby członka rodziny dziecka, nieszczęśliwego wypadku członka rodziny dziecka, śmierci rodzica (prawnego opiekuna), Burmistrz Gminy i Miasta
Dobczyce może zwolnić z opłaty po złożeniu pisemnego wniosku przez rodzica (prawnego opiekuna), po
uzyskaniu pozytywnej opinii dyrektora przedszkola,
na czas ściśle określony.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Gminy i Miasta Dobczyce.
§ 10.
1. Traci moc Uchwała Nr XVI/148/07. Rady Miejskiej
w Dobczycach z dnia 27 listopada 2007 roku
w sprawie opłaty stałej za świadczenia publicznych
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych w Gminie Dobczyce.
2. Traci moc Uchwała Nr XVIII/162/07 Rady Miejskiej
W Dobczycach z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie
zmiany Uchwały Nr XVI/148/07 Rady Miejskiej
w Dobczycach z dnia 27 listopada 2007 roku
w sprawie opłaty stałej za świadczenia publicznych
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych w Gminie Dobczyce.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, z mocą obowiązującą od dnia
1.09.2011 roku i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń.
Przewodniczący Rady Miejskiej
dr Tadeusz Bochnia
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Poz. 3191,3192,3193

3191
3191

UCHWAŁA NR X/66/11
RADY MIEJSKIEJ W DOBCZYCACH
z dnia 8 czerwca 2011 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/51/99 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie
przekształcenia Szkoły Podstawowej w Brzączowicach
Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1, art. 58 ust 1,
2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz
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 późn. zm.) Rada Miejska w Dobczycach uchwala,
co nastĉpuje:
§ 1. W Uchwale Nr VI/51/99 Rady Miejskiej
w Dobczycach z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Brzączowicach § 2
otrzymuje brzmienie:

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają
zmianie.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Gminy i Miasta Dobczyce.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1.09.2012
roku i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń.
Przewodniczący Rady Miejskiej
dr Tadeusz Bochnia

„§ 2 Do obwodu szkoły należą: wieś Brzączowice,
wieś Stojowice"
3191
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UCHWAŁA NR X/67/11
RADY MIEJSKIEJ W DOBCZYCACH
z dnia 8 czerwca 2011 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/45/99 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie
przekształcenia Szkoły Podstawowej w Dobczycach
Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1, art. 58 ust 1,
2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz
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 późn. zm.) Rada Miejska w Dobczycach
uchwala, co nastĉpuje:
§ 1. W Uchwale Nr VI/45/99 Rady Miejskiej
w Dobczycach z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Dobczycach § 2
otrzymuje brzmienie:

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają
zmianie.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Gminy i Miasta Dobczyce.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1.09.2012
roku i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń.
Przewodniczący Rady Miejskiej
dr Tadeusz Bochnia

„§ 2 Do obwodu szkoły należą: miasto Dobczyce,
wieś Niezdów "
3192
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UCHWAŁA NR X/68/11
RADY MIEJSKIEJ W DOBCZYCACH
z dnia 8 czerwca 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/300/09 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 17 marca 2009 roku w sprawie:
ustalenia regulaminu okreņlającego wysokoņć oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków:
za wysługĉ lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, mieszkaniowego, nagród, a także zasad
wynagradzania za godziny ponadwymiarowe oraz godziny zastĉpstw doraźnych dla nauczycieli poszczególnych
stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach i placówkach oņwiatowo – wychowawczych
prowadzonych przez Gminĉ Dobczyce.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami), art. 30 ust. 6 i 6a
oraz art. 49 ust. 2 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy

z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.
z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zmianami), w związku
z rozporządzeniem
Ministra
Edukacji
Narodowej
i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości
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minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków
do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za
pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. Nr 22, poz. 181,
z 2006 r. Nr 43, poz. 293, z 2007r. Nr 56, poz. 372,
z 2008r. Nr 42, poz. 257 i z 2009r. Nr 52, poz. 422), Rada
Miejska w Dobczycach uchwala, co następuje:
§ 1. W regulaminie wynagradzania nauczycieli stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXXIV/300/09 Rady
Miejskiej w Dobczycach z dnia 17 marca 2009 r.
w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, mieszkaniowego, nagród,
a także zasad wynagradzania za godziny ponadwymiarowe oraz godziny zastępstw doraźnych dla nauczycieli
poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowo – wychowawczych prowadzonych przez Gminę Dobczyce wprowadza
się następującą zmianę:

Poz. 3193,3194,3195

1. § 14 ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie:
„Specjalny fundusz nagród wynosi co najmniej 1%
planowanego rocznego funduszu na wynagrodzenia
nauczycieli"
2. § 17 ust. 6 otrzymuje nowe brzmienie:
„Wniosek o Nagrodę Burmistrza należy złożyć
w Sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce do
dnia 15 września każdego roku"
§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają
zmianie.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Gminy i Miasta Dobczyce.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń.
Przewodniczący Rady Miejskiej
dr Tadeusz Bochnia
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UCHWAŁA NR X/40/2011
RADY MIASTA LIMANOWA
z dnia 20 maja 2011 r.
w sprawie : ustalenia wysokoņci opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dzieciĉcych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j.:
Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./, 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/oraz
art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. ogłaszaniu
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych /t.j.
z 2010r. Dz.U. Nr 17, poz. 95/, Rada Miasta Limanowa
uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wysokość opłaty za wpis do rejestru
żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność
na terenie Miasta Limanowa w kwocie 300 zł.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta Limanowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodnicząca Rady
mgr Irena Grosicka
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UCHWAŁA NR X/42/2011
RADY MIASTA LIMANOWA
z dnia 20 maja 2011 r.
w sprawie ustalenia statutu Miejskiego Żłobka w Limanowej prowadzonego przez Miasto Limanowa.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 art.40, ust.1,
art. 41, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.,/ w związku
z art. 8 ust.1 pkt 1 i art. 11 ust. 2 ustawy z dnia
4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat
3 /Dz. U. Nr 45 poz. 235/ oraz art. 4 ust.1 ustawy z dnia
20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych /t.j. z 2010r. Dz.U.
Nr 17, poz. 95/ Rada Miasta Limanowa uchwala, co
następuje:
§ 1. Ustala się statut Miejskiego Żłobka
w Limanowej prowadzonego przez Miasto Limanowa,
w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Limanowa.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXIV/167/2004 Rady
Miasta Limanowa z dnia 28 maja 2004r. w sprawie
nadania statutu Miejskiemu Żłobkowi w Limanowej
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodnicząca Rady
mgr Irena Grosicka
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Załącznik
do uchwały Nr X/42/2011
Rady Miasta Limanowa
z dnia 20 maja 2011 r.
STATUT
MIEJSKIEGO ŻŁOBKA W LIMANOWEJ
Rozdział I
Postanowienia ogólne.
§ 1. Miejski Żłobek w Limanowej zwany dalej
„Żłobkiem” działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 z późniejszymi zmianami /,
2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych /Dz.U.Nr157 poz.1420 z późniejszymi
zmianami /,
3) ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi
w wieku do lat 3 /Dz. U. Nr 45 poz.235 /,
4) niniejszego Statutu.
§ 2.
1. Siedzibą Żłobka jest budynek przy ul. Stanisława
Jordana 8 w Limanowej.
2. Organem, który utworzył Żłobek jest Miasto Limanowa.
3. Obszarem działania Żłobka jest teren Miasta Limanowa.
4. Żłobek jest jednostką organizacyjną Miasta Limanowa, prowadzoną w formie jednostki budżetowej
gminy.
5. Żłobek realizuje funkcję opiekuńczą, wychowawczą
oraz edukacyjną.
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Rozdział II
Cele i zadania Żłobka – sposób realizacji.
§ 4.

1. Podstawowym celem działania Żłobka jest zapewnienie odpowiedniej opieki pielęgnacyjnej oraz
wychowawczo – edukacyjnej zdrowym dzieciom,
przebywającym w Żłobku.
2. Opieka nad dziećmi sprawowana jest wyłącznie
przez osoby o odpowiednich uprawnieniach i kwalifikacjach zawodowych oraz wymaganiach zdrowotnych określonych odrębnymi przepisami.
3. Żłobek realizuje zadania w szczególności poprzez:
1) zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowania zbliżonych jak najbardziej do warunków
domowych odpowiednio do jego potrzeb i możliwości placówki;
2) zapewnienie odpowiedniej opieki pielęgnacyjnej, wychowawczo-edukacyjnej nad powierzonymi dziećmi zdrowymi w czasie godzin pracy
ich rodziców lub opiekunów, odpowiednio do
ich wieku i potrzeb;
3) prowadzenie zajęć zabawowych z elementami
edukacji z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb, właściwych do wieku dziecka;
4) zapewnienie dzieciom, w czasie ich pobytu
w Żłobku odpowiedniego do wieku wyżywienia;
5) dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci;
6) wspomaganie indywidualnego rozwoju i potrzeb
dziecka;
7) współdziałanie z rodzicami w wychowaniu
dziecka celem ujednolicenia metod żywienia,
pielęgnowania i wychowania.
Rozdział III
Zarządzanie Żłobkiem.

§ 3.
1. Żłobkiem kieruje Dyrektor.
2. Żłobek funkcjonuje przez cały rok, z wyjątkiem
ustalonej przerwy wakacyjnej.
3. Żłobek funkcjonuje w systemie jedno zmianowym.
4. Do Żłobka mogą uczęszczać zdrowe dzieci w wieku
od 12 miesięcy do 3 lat, a w wyjątkowych przypadkach do 4 lat.
5. Na pełny koszt utrzymania dziecka w Żłobku składają się: opłata stała i opłata żywieniowa ustalone
przez Organ, który utworzył Żłobek w drodze
Uchwały.
6. Organizację i porządek procesu udzielania opieki
w Żłobku określa Regulamin Organizacyjny Żłobka,
który nadaje Dyrektor, biorąc pod uwagę opinie
rodziców.

§ 5.
1. Odpowiedzialność za zarządzanie Żłobkiem ponosi
Dyrektor Żłobka.
2. Dyrektor Żłobka kieruje jego działalnością i reprezentuje go na zewnątrz, w oparciu o udzielone mu
przez Burmistrza Miasta Limanowa pisemne pełnomocnictwo.
3. Dyrektor Żłobka jest przełożonym służbowym
wszystkich pracowników Żłobka.
4. Dyrektor Żłobka zatrudniany jest przez Burmistrza
Miasta Limanowa.
5. Organizację i porządek procesu udzielania opieki
w Żłobku określa Regulamin Organizacyjny Żłobka,
który nadaje Dyrektor, biorąc pod uwagę opinie
rodziców.
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Rozdział IV
Organizacja Żłobka.
§ 6.
1. Do zadań Dyrektora Żłobka należy w szczególności:
1) organizowanie pracy Żłobka;
2) uzgadnianie z organem, który utworzył Żłobek
zasad organizacji placówki z uwzględnieniem potrzeb dzieci korzystających z usług Żłobka;
3) zapewnienie należytego stanu higieniczno – sanitarnego Żłobka oraz warunków bezpieczeństwa
dzieci i personelu na terenie Żłobka;
4) zatrudnianie, zwalnianie i dokonywanie wszystkich czynności w ramach stosunku pracy z pracownikami Żłobka;
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2. W przypadku objęcia opieką dziecka przez Żłobek
od 16 – dnia danego miesiąca opłata, o której
mowa w odrębnej Uchwale Organu, który utworzył Żłobek podlega obniżeniu o 50%.
3. Opłata za wyżywienie dziecka objętego opieką
Żłobka wnoszona jest za dany miesiąc z góry najpóźniej do 10 dnia tego miesiąca, przy czym ustalając jej wysokość w kolejnym miesiącu uwzględnia się tylko dni, w których dziecko przebywało
w Żłobku z zastrzeżeniem §13 ust.2.
4. Pobrane opłaty o których mowa w ust. 1 do 3 wnoszone są na rachunek bankowy Żłobka i odprowadzane na rachunek budżetu Miasta Limanowa.
Rozdział VI
Zasady ustalania opłat za pobyt i wyżywienie

5) realizowanie planu finansowego Żłobka.

w przypadku nieobecnoņci dziecka w Żłobku.
§ 7.
1. Rodzice /opiekunowie/ dzieci uczęszczających do
Żłobka mogą utworzyć reprezentację zwaną Radą
Rodziców.

§ 13.

2. Rada Rodziców jest organem wnioskującym i doradczym działającym na podstawie regulaminu
opracowanego przez siebie i zatwierdzonego
przez Dyrektora Żłobka.

2. Opłata, o której mowa w § 12 ust..3 podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka, zgodnie
z zasadą: dzienna stawka żywieniowa mnożona
przez ilość dni nieobecności dziecka, począwszy
od drugiego dnia nieobecności.

Rozdział V

1. Opłata, o której mowa w § 12 ust.1 nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w Żłobku.

.
Rozdział VII

Warunki przyjmowania dzieci.

Gospodarka finansowa Żłobka.
§ 8. Przyjęć dzieci do Żłobka dokonuje Dyrektor
Żłobka na podstawie kart zgłoszeń dzieci w miesiącu
maju każdego roku.
§ 9. W przypadku, gdy liczba zgłoszonych dzieci
do Żłobka jest większa od ilości miejsc Dyrektor powołuje Komisję Kwalifikacyjną.
§ 10. Dzieci w Żłobku zapisywane są do grup według ich zbliżonego wieku oraz rozwoju
psychofizycznego.
§ 11. W miarę wolnych miejsc do Żłobka mogą
być przyjęte dzieci spoza terenu miasta, pod warunkiem wcześniejszego zawarcia porozumienia
między gminnego w sprawie powierzenia realizacji
zadania.
§ 12.
1. Opłata za pobyt dziecka w Żłobku wnoszona jest
przez rodzica/opiekuna prawnego/ dziecka objętego opieką za dany miesiąc z góry najpóźniej do
10 dnia tego miesiąca.

§ 14.
1. Żłobek, jako jednostka budżetowa Miasta Limanowa, prowadzi gospodarkę finansową na zasadach
określonych w odrębnych przepisach, w szczególności w ustawie o finansach publicznych oraz
ustawie o rachunkowości.
2. Gospodarka finansowa Żłobka prowadzona jest na
podstawie rocznego planu finansowego jednostki
budżetowej opracowanego zgodnie z zasadami
określonymi w ust.1.
Rozdział VIII
Nadzór i kontrola.
§ 15.
1. Burmistrz Miasta Limanowa sprawuje nadzór nad
działalnością Żłobka.
2. Nadzór, o którym mowa w ust. 1 obejmuje
w szczególności:
1) warunki i jakość świadczonej opieki;
2) realizację zadań statutowych,;
3) prawidłowość gospodarowania mieniem;
4) gospodarkę finansową.
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§ 17. Zmiany w niniejszym Statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.

Rozdział IX
Postanowienia końcowe.

Przewodnicząca Rady
mgr Irena Grosicka

§ 16. Żłobek podlega wpisowi do rejestru Żłobków
prowadzonego przez Burmistrza Miasta Limanowa
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UCHWAŁA NR X/43/2011
RADY MIASTA LIMANOWA
z dnia 20 maja 2011 r.
w sprawie : ustalenia wysokoņci opłaty za pobyt dziecka w Miejskim Żłobku w Limanowej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j.
Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./, art. 58 ust.
1 art. 59 ust.2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece
nad dziećmi w wieku do lat 3 /Dz. U. Nr 45 poz. 235/oraz
art. 4 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu
aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych /t.j. z 2010r. Dz.U. Nr 17, poz.95/ ,Rada Miasta Limanowa uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Rada Miasta Limanowa stwierdza , że koszt utrzymania jednego dziecka w Miejskim Żłobku w Limanowej
bez wyżywienia w roku 2011 wynosi 650,00 zł. miesięcznie.
2.

Ustala się opłatę za pobyt dziecka
w wysokości 180,00 zł miesięcznie.

w żłobku

3. W przypadku jeżeli do żłobka uczęszcza drugie
i kolejne dziecko z tej samej rodziny, ustala się dla
każdego dziecka opłatę za pobyt w żłobku
w wysokości 150,00 zł. miesięcznie.
4. Ustala się opłatę za wydłużony ponad 10 godzin
dziennie pobyt dziecka w żłobku w wysokości 5 zł za
każdą rozpoczętą godzinę opieki.

§ 3.
1. Opłaty w wysokości ustalonej w § 1 ust. 2-4 i w § 2
obowiązują począwszy od dnia 1 września 2011 r.
2. Do dnia 31 sierpnia 2011r. wysokość opłat z tytułu
pobytu dziecka w żłobku pozostaje na dotychczasowym poziomie i wynosi 150,00 zł. za jedno dziecko,
a w przypadku uczęszczania do żłobka dwóch
i więcej dzieci z tej samej rodziny 140,00 zł. za każde
dziecko.
3. Do dnia 31 sierpnia 2011r. wysokość opłaty za wyżywienie dziecka objętego opieką żłobka pozostaje na
niezmienionym poziomie i nie przekroczy 80 zł miesięcznie.
§ 4. Traci moc Uchwała XXXIV/247/2009 Rady Miasta Limanowa z dnia 19 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia opłaty rodziców za świadczenia w Przedszkolach
Miejskich i Żłobku Miejskim w części dotyczącej Żłobka.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta Limanowa i Dyrektorowi Miejskiego Żłobka
w Limanowej.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.

§ 2. Ustala się maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie dziecka objętego opieką żłobka na poziomie do
120 zł miesięcznie.

Przewodnicząca Rady
mgr Irena Grosicka
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UCHWAŁA NR VI/39/2011
RADY GMINY LIMANOWA
z dnia 22 czerwca 2011 r.
zmieniająca uchwałĉ w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów,
okreņlenia wysokoņci wynagrodzenia za inkaso i terminu płatnoņci dla inkasentów.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1,
art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806,
z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r.
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759,
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r.

Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48,
poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r.
Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52,
poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28,
poz. 142, Nr 28, poz. 146 i Nr 106, poz. 675), art. 6 ust. 12
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96,
poz. 620, Nr 225, poz. 1461 i Nr 226, poz. 1475), art. 6
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ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku
leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 i Nr 216, poz. 1826,
z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365 i Nr 179,
poz. 1484, z 2006 r. Nr 245, poz. 1775 i Nr 249, poz. 1825,
z 2008 r. Nr 116, poz. 730, z 2009 r. Nr 56, poz. 458 oraz
z 2010 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 226, poz. 1475), art. 6 b
ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym
(Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412,
Nr 245, poz. 1775 i Nr 249, poz. 1825, z 2007 r. Nr 109,
poz. 747, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i Nr 237, poz. 1655,
z 2009 r. Nr 56, poz. 458 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620
i Nr 226, poz. 1475) i art. 47 ust. 4a ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005
r. Nr 8, poz. 60, Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732 i Nr 143,
poz. 1199, z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708,
Nr 217, poz. 1590 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 112,
poz. 769, Nr 120, poz. 818 i Nr 192, poz. 1378,
z 2008 r. Nr 118, poz. 745, Nr 141, poz. 888, Nr 180,
poz. 1109, Nr 209, poz. 1316, 1318 i 1320, z 2009 r. Nr 18,
poz. 97, Nr 57, poz. 466, Nr 131, poz. 1075, Nr 157,
poz. 1241, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323, Nr 213,
poz. 1652 i Nr 216, poz. 1676 oraz z 2010 r. Nr 40,
poz. 230, Nr 57, poz. 355, Nr 127, poz. 858, Nr 182,
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poz. 1228 i Nr 197, poz. 1306) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13
pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
(Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95) – uchwala się, co następuje:
§ 1. W § 2 ust. 1 uchwały Nr V/31/2011 Rady Gminy
Limanowa z dnia 31 marca 2011 r. pkt 16 i pkt 17 otrzymują brzmienie:
„§ 2.1. 16) Siekierczyna I – Pan Józef Hutek, zam.
Siekierczyna,
17) Siekierczyna II – Pan Tomasz Pałka, zam. Siekierczyna,”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Limanowa.
§ 3. Uchwała wychodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy: Józef Oleksy
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UCHWAŁA NR V/39
RADY GMINY MUCHARZ
z dnia 28 kwietnia 2011 r.
w sprawie: zatwierdzenia taryfy za dostarczane ņcieki wozami asenizacyjnymi na oczyszczalniĉ ņcieków
w Jaszczurowej.
Na podstawie art.7 ust.1 i art.18 ust.2 pkt.15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym/
tekst. jedn. Dz.U Nr.142, poz.1591 z 2001 roku z późn.
zm./ oraz art.24 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków /tekst. jedn. Dz.U Nr 123, poz. 858
z 2006 roku/.
Rada Gminy Mucharz uchwala co nastĉpuje:
§ 1. Zatwierdza się taryfę za 1 m3 ścieków dostarczanych wozami asenizacyjnymi na oczyszczalnię ścieków w Jaszczurowej eksploatowaną przez Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Mucharzu w wysokości
17,00 zł + 8 % VAT.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr 110 Rady Gminy Mucharz z dnia 2 lipca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia
taryfy za dostarczane ścieki wozami asenizacyjnymi na
oczyszczalnię ścieków w Jaszczurowej.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi
Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Mucharzu.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14- dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodnicząca Rady Gminy
Anna Fila
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UCHWAŁA NR VII/40/11
RADY MIEJSKIEJ W RADŁOWIE
z dnia 30 maja 2011 r.
w sprawie ustalenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ņcieków
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 p. zm.) oraz art. 24 ust. 1 i
5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U z 2006 r. Nr 123 poz. 858
z p. zm.) RADA MIEJSKA W RADŁOWIE uchwala, co
następuje:

§ 1. Zatwierdza się przedłożoną przez Zakład
Eksploatacji Urządzeń Komunalnych w Radłowie
„Taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków” w brzmieniu
załącznika do niniejszej uchwały
§ 2. Traci moc uchwała Rady Gminy Radłów nr
XXXVI/243/10 z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie ustalenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków.
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§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Radłowa.

wództwa Małopolskiego z datą ważności od 1 lipca 2011 r.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie14 dni
od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

Przewodniczący Rady Miejskiej: Piotr Kapera

Załącznik
do uchwały Nr VII/40/11
Rady Miejskiej w Radłowie
z dnia 30 maja 2011 r.
TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĈ
I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŅCIEKÓW
zatwierdzona uchwałą Rady Miejskiej w Radłowie
NR VII/40/11 z dnia 30 maja 2011 r.
Taryfa obowiązuje od dnia 1.07.2011r. Taryfa zostanie opublikowana w „Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego”. Treść taryfy jest wywieszona na
tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Radłowie oraz
w Zakładzie
Eksploatacji
Urządzeń
Komunalnych
w Radłowie. Z dniem wejścia w życie niniejszej taryfy
przestają obowiązywać postanowienia taryfy poprzedniej.
Spis treści:
1. Informacje ogólne
2. Zakres świadczonych usług i lokalne uwarunkowania
ich świadczenia.
3. Standardy jakościowe usług
4. Spodziewana poprawa jakości usług przy wprowadzeniu nowych metod alokacji kosztów
5. Zmiana warunków ekonomicznych w czasie obowiązywania taryf
6. Taryfowe grupy odbiorców usług
7. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat
8. Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków
9. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia
nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe
1. Informacje ogólne
Niniejsza taryfa stanowi zestawienie cen i stawek
opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz określa
warunki ich stosowania obowiązujące na terenie gminy
Radłów na okres 12 miesięcy: od dnia 1.07.2011r. do
dnia 30.06.2012 r.
Taryfa została opracowana na podstawie przepisów
ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
(t.jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858), zwanej dalej
Ustawą oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf,
wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków
rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków (Dz. U. Nr 127, poz. 886), zwanego dalej Rozporządzeniem.

Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą wszystkich
odbiorców usług w zakresie odbioru ścieków świadczonych
przez
przedsiębiorstwo
wodociągowokanalizacyjne, z wyłączeniem odbiorców i dostawców
hurtowych, wód opadowych i roztopowych odprowadzanych wydzieloną kanalizacją deszczową oraz usług
świadczonych przy użyciu wozów asenizacyjnych.
2. Zakres świadczonych usług i lokalne uwarunkowania
ich świadczenia.
Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne prowadzi działalność w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie uchwały Rady Gminy
w Radłowie nr XV/105/99 Zakład świadczy na terenie
Gminy Radłów usług w zakresie:
1) Eksploatacji i bieżącego utrzymania gminnej sieci
kanalizacyjnej,
2) Eksploatacji i bieżącego utrzymania obiektu oczyszczalni ścieków,
3) Świadczenie usług wywozu nieczystości płynnych
z obiektów i gospodarstw nie podłączonych do gminnej sieci kanalizacyjnej,
4) Przyjmowania do oczyszczania nieczystości płynnych
dostarczonych z obiektów i gospodarstw nie podłączonych do gminnej sieci kanalizacyjnej.
Zakres działalności jest lokalny i obejmuje wyłącznie teren gminy Radłów.
3. Standardy jakościowe usług
Określone w Taryfie ceny i stawki opłat są stosowane przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi klientów wynikających z obowiązujących przepisów prawa, standardów wyszczególnionych w statucie
zakładu (uchwała Rady Gminy w Radłowie nr XV/105/99
z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą: „Zakład Eksploatacji Urządzeń Komunalnych w Radłowie” oraz w Regulaminie
uchwalonym przez Radę Gminy w Radłowie uchwałą nr
XLI/257/06 z dnia 28 kwietnia 2006 r.
Niniejsze taryfy wpływają na poprawę standardów
jakościowych obsługi i usług oraz minimalizują zagrożenia występowania awarii.
4. Spodziewana poprawa jakości usług przy wprowadzeniu nowych metod alokacji kosztów
W roku obowiązywania taryf nie przewiduje się
zmiany metod alokacji kosztów.
5. Zmiana warunków ekonomicznych w czasie obowiązywania taryf
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Zmiany warunków ekonomicznych będą miały na
celu uzyskanie zwiększonych dochodów, które umożliwią pokrycie narastających kosztów związanych
z utrzymaniem obiektów i infrastruktury towarzyszącej.
W okresie obowiązywania nowych taryf planuje się
uruchomienie rozbudowanej oczyszczalni ścieków
a koszty z tym związane będą pokryte z rezerwy budżetowej. Według naszej kalkulacji koszty te wyniosą
74 500 zł w rozbiciu na:
-

Energia elektryczna dla nowych, większych obiektów – 50 000 zł
Gaz do przygotowania ciepłej wody i ogrzewania
pomieszczeń – 10 000 zł
Dodatkowe analizy ścieków (wg nowego pozwolenia wodnoprawnego dla oczyszczalni istniejącej było 2 razy, a dla nowego 12 razy w roku) – 8 000 zł
Wapno do higienizacji osadów – 2 000 zł
Polielektrolit do odwadniania osadów – 3 000 zł
Odczynniki do laboratorium – 1 500 zł

6. Taryfowe grupy odbiorców usług
Na terenie gminy Radłów obowiązuje jedna taryfowa grupa odbiorców usług, których posesje przyłączone są do sieci kanalizacji sanitarnej. Usługi wywozu
ścieków ze zbiorników bezodpływowych są dochodem
pozataryfowym i nie są ujęte w niniejszych taryfach.
7. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat
W rozliczeniach z odbiorcami usług na terenie
gminy Radłów obowiązują takie same ceny i stawki
opłat oraz zasady ich stosowania.
1/ cena – wyrażona w złotych za 1 m³ odebranych ścieków,
2/ stawka opłaty abonamentowej – nie zależna od ilości
odebranych ścieków, płacona za każdy miesiąc, wyrażona w złotych na odbiorcę usług za okres rozliczeniowy.
Na wysokość opłaty abonamentowej składają się koszty
związane z utrzymaniem gotowości urządzeń kanalizacyjnych (czyszczenie sieci i przepompowni, monitoring sieci, części zamienne do sterowników przepompowni, koszty usuwania awarii) i stanowią 10%
ogólnych kosztów utrzymania urządzeń kanalizacyjnych. W kalkulacji stawki opłaty abonamentowej dla
mieszkańców rozliczanych na podstawie wskazań
urządzeń pomiarowych nie występują koszty związane z odczytem liczników, gdyż nie odczytujemy ich
sami lecz korzystamy nieodpłatnie z odczytów Zakładu Eksploatacji Stacji Uzdatniania Wody w Niwce –
jednostki podległej również Urzędowi Miasta Radłów, na podstawie stosownego porozumienia. Tak
więc w naszym przypadku z tytułu §13 ust 3 pkt 2
w/w ustawy nie występują żadne koszty związane
z odczytem. Skoro więc nie mamy tego składnika
a pozostałe składniki są identyczne brak jest przesłanek pozwalających na zróżnicowanie opłaty abona3199
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mentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie
wskazań urządzeń pomiarowych i odbiorców rozliczanych na podstawie przeciętnych norm zużycia
wody.
Do cen i stawek opłat (netto), zgodnie z § 2, pkt. 9
do 11 Rozporządzenia dolicza się podatek od towarów
i usług (VAT) w wysokości 8% wprowadzony odrębnymi
przepisami.
8. Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków
L.p

0
1

2

Taryfowa
grupa
odbiorców
1
wszyscy
odbiorcy

wszyscy
odbiorcy

Wyszczególnienie

2
cena za
odprowadzone
ścieki
stawka
opłaty
abonamentowej

Cena / stawka
opłaty
netto
z VAT

Jednostka
miary

3
4,58

4
4,95

5
zł/m³

4,20

4,54

zł/
odbiorcę/mie
siąc

9. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia
nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe
Rozliczenia za zbiorowe odprowadzanie ścieków
prowadzone są zgodnie z przepisami Ustawy i Rozporządzenia.
Opłata za zbiorowe odprowadzanie ścieków pobierana jest za każdy miesiąc, w którym były świadczone usługi w rozliczeniu 2 – 3 miesięcznym. Opłata abonamentowa regulowana jest przez Odbiorcę usług niezależnie od tego, czy Odbiorca usług odprowadzał ścieki
w okresie rozliczeniowym. Opłaty abonamentowe dotyczą wszystkich odbiorców usług, bez względu na wyposażenie w przyrządy pomiarowe. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za odprowadzone ścieki na warunkach
i w terminach określonych w umowie. Ilość ścieków
w budynkach wyposażonych w urządzenia pomiarowe
ustala się na podstawie wskazań tych urządzeń, jako
ilość równą dostarczonej wody. W przypadku braku
wodomierza głównego, nie dłużej niż do terminu określonego ustawą, ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się w oparciu o przeciętne normy zużycia
wody, określone odrębnym przepisem prawa, a ilość
ścieków w takim przypadku jako równą ilości wody
wynikającej z norm.

Przewodniczący Rady Miejskiej: Piotr Kapera
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UCHWAŁA NR VII/41/11
RADY MIEJSKIEJ W RADŁOWIE
z dnia 30 maja 2011 r.
w sprawie ustalenia opłat za usługi komunalne
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 p. zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U z 2011r. Nr 45 poz. 236 ) RADA MIEJSKA
W RADŁOWIE uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się wysokość cen za usługi komunalne
o charakterze użyteczności publicznej świadczone przez
Zakład Eksploatacji Urządzeń Komunalnych w Radłowie
od dnia 1 lipca 2011 r., w następujących wysokościach:
-

§ 2. Traci moc uchwała Rady Gminy Radłów nr
XXXVI/244/10 z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie ustalenia opłat za usługi komunalne.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Radłowa.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego i dotyczy opłat od 1 lipca 2011 r.
Przewodniczący Rady Miejskiej: Piotr Kapera

za wywóz i oczyszczenie ścieków beczkowozem
asenizacyjnym o poj. 4 [m3] z terenu gminy Radłów – 80,94 zł/kurs netto + VAT.
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UCHWAŁA NR VII/44/11
RADY MIEJSKIEJ W RADŁOWIE
z dnia 30 maja 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr VI/38/07 Rady Gminy Radłowie z dnia 27.04.2007 r. dot. utworzenia
Ņrodowiskowego Domu Samopomocy w Siedlcu oraz uchylenia uchwały Nr IV/21/07 Rady Gminy Radłów z dnia
09.02.2007 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatnoņci za pobyt w Ņrodowiskowym Domu
Samopomocy w Siedlcu.
Na podstawie art.18, ust.2, pkt 9, lit. „h” i pkt 15
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z p. zm. oraz
art. 18, ust. 1 pkt 5) ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz.
1362 z p. zm.) RADA MIEJSKA w RADŁOWIE uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr VI/38/07 Rady Gminy Radłów
z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Siedlcu oraz
uchylenia uchwały Nr IV/21/07 Rady Gminy Radłów
z dnia 09 lutego 2007 r. w sprawie szczegółowych
zasad
ponoszenia
odpłatności
za
pobyt
w Środowiskowym Domu Samopomocy w Siedlcu:
1. załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie załącznika do
niniejszej uchwały,

Załącznik
do uchwały Nr VII/44/11
Rady Miejskiej w Radłowie
z dnia 30 maja 2011 r.
Statut Ņrodowiskowego Domu Samopomocy
w Siedlcu
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Statut Domu w Siedlcu określa jego nazwę,
siedzibę i przedmiot działalności.

2. § 5 uchwały otrzymuje nowe brzmienie:
„§ 5. Organizację, zasadę funkcjonowania oraz korzystania z pomocy i usług Środowiskowego Dom
Samopomocy określa Regulamin Organizacyjny
oraz Program Działalności Środowiskowego Domu
Samopomocy i jego plan pracy na dany rok opracowany przez Kierownika Domu w uzgodnieniu
z Wojewodą, a zatwierdzony przez Radę Miejską
w Radłowie„.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Radłowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej: Piotr Kapera
§ 2. Podstawę prawną działania Środowiskowego
Domu Samopomocy w Siedlcu, zwanego dalej "Domem", stanowią w szczególności:
1. ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(Dz. U. 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.);
2. ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz 1591 z późn.zm.);
3. ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach
samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz.1458,
z późn. zm.);
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4. ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.);
5. ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia
psychicznego (Dz. U. z 1994 r. Nr 111, poz. 535,
z późn. zm.);
6. rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia
22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych
usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 189,
poz. 1598, z późn. zm.);
7. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych
domów samopomocy (DZ.U. z 2010 r. Nr 238,
poz. 1586);
8. uchwała Nr VI/38/07 Rady Gminy Radłów z dnia 27
kwietnia 2007 r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Siedlcu, oraz uchylenia
uchwały NR IV/21/07 Rady Gminy Radłów w sprawie
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Siedlcu

-

-

-
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poprzez adekwatne formułowanie oferty terapeutycznej Domu,
organizowanie i realizacja działań integracyjnych
sprzyjających rehabilitacji społecznej i zawodowej
uczestników,
prowadzenie działań o charakterze informacyjnym
i promocyjnym celem kształtowania pozytywnego
wizerunku osoby niepełnosprawnej a tym samym
zmiany postaw społecznych wobec nich,
inicjowanie i prowadzenie działań mających na celu
przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i marginalizacji poprzez aktywny udział uczestników
w wydarzeniach społecznych o charakterze lokalnym i ponadlokalnym,
propagowanie idei pełnego uczestnictwa w życiu
społecznym osób niepełnosprawnych
promocja talentów osób niepełnosprawnych oraz
ułatwianie realizacji ich zainteresowań i pasji twórczych.
Rozdział 3.
Organizacja Domu

9. innych właściwych ustaw
10. niniejszy Statut.
§ 3.
1. Dom jest jednostką organizacyjną Miasta Radłów,
finansowaną za jej pośrednictwem przez Wojewodę
Małopolskiego.
2. Dochody i wydatki Domu objęte są budżetem Gminy
Radłów.
3. Dom jest placówką dziennego pobytu przeznaczoną
dla
osób
przewlekle
psychicznie
chorych
i upośledzonych umysłowo.
4. Nadzór merytoryczny nad działalnością Domu sprawuje Wojewoda Małopolski.
5. Siedzibą Domu jest Siedlec
6. Teren działania Domu obejmuje Gminę Radłów
i Gminy sąsiadujące.
Rozdział 2.
Przedmiot i zakres działania

§ 6.
1. Dom świadczy usługi na rzecz osób z zaburzeniami
spełniającymi kryteria ustalone w art. 3 pkt 1 a,b,c
ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, mieszkającymi na terenie Gminy Radłów i innych Gmin.
2. Dom jest czynny od poniedziałku do piątku przez
8 godzin dziennie
3. Dom prowadzi działalność w pomieszczeniach umożliwiających zorganizowanie opieki psychologicznej,
wypoczynku, życia kulturalnego, terapii zajęciowej,
rehabilitacji ruchowej, spożywania posiłków, a także
pomieszczeniami i urządzeniami kuchennymi oraz
sanitarno- higienicznymi
4. Osoby przyjmowane są do Domu na podstawie decyzji administracyjnej Kierownika Miejsko - Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Radłowie, w porozumieniu z Kierownikiem Domu.
5. Pobyt w Domu następuje za zgodą osoby lub jej
przedstawiciela ustawowego
Organy Domu

§ 4. Dom przeznaczony jest dla osób przewlekle
psychicznie chorych i upośledzonych umysłowo (typ A,
B), które w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy
w funkcjonowaniu
w środowisku
rodzinnym
i społecznym, w szczególności w celu zwiększenia zaradności i samodzielności życiowej, a także integracji
społecznej.
§ 5. Celem działalności Domu jest stworzenie warunków społecznego oparcia i pomoc uczestnikom oraz
ich rodzinom w dostosowaniu do życia w społeczeństwie, przeciwdziałanie wykluczeniu i marginalizacji,
dążenie do osiągnięcia przez nich samodzielności życiowej.
Podstawowy zakres działania Domu obejmuje:
-

optymalizacje funkcjonowania uczestników na
płaszczyźnie zdrowotnej, społecznej i zawodowej

§ 7.
1. Dyrektorem Domu jest Kierownik.
2. Kierownik Domu zatrudniany i zwalniany jest przez
Burmistrza Miasta Radłów
3. Zwierzchnikiem służbowym w stosunku do Kierownika Domu jest Burmistrz Miasta Radłów.
4. Kierownik Domu zatrudnia odpowiednio do potrzeb
osoby posiadające właściwe kwalifikacje, i jest osobą
upoważnioną do dokonania w stosunku do nich
czynności w sprawach z zakresu prawa pracy.
5. Kierownik na mocy upoważnienia zatwierdzonego
przez Burmistrza Miasta Radłów wyznacza spośród
pracowników osobę, która w razie jego nieobecności
pełni w pełnym zakresie jego obowiązki.
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6. Kierownik Domu odpowiada za prawidłowe wykonanie zadań Domu, oraz za prawidłowe zorganizowanie
nadzoru i ochrony nad majątkiem, w tym celu wyznacza osoby materialnie i służbowo odpowiedzialne za
majątek, które rozlicza okresowo w formie przeprowadzonej inwentaryzacji.
7. Kierownik Domu w uzgodnieniu z Wojewodą opracowuje następujące dokumenty regulujące pracę
i organizację Domu, dokumenty te zatwierdza Burmistrz Gminy Radłów:
-

Regulamin Organizacyjny Domu
Program działalności Domu i program pracy na
każdy rok
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5. Kierownik Domu może w celu realizacji zadań Domu,
zaciągnąć zobowiązania pieniężne do wysokości kwot
wydatków określonych w zatwierdzonym planie finansowym Domu, oraz do wysokości posiadanych
upoważnień.
6. Dom prowadzi rachunkowość oraz sporządza sprawozdania finansowe zgodnie z obowiązującymi
w tym zakresie przepisami.
7. Kierownik jest odpowiedzialny za całość gospodarki
finansowej, w tym za wykonywanie określonych
ustawą obowiązków w zakresie kontroli.
Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

§ 8. Obowiązki i uprawnienia pracowników ŚDS
określają przepisy ustawy o pracownikach samorządowych.

§ 10. Dom używa:
1. Pieczęci podłużnej w brzmieniu:

Rozdział 4.
Gospodarka finansowa

Środowiskowy Dom Samopomocy w Siedlcu
Siedlec 72, 33 -130 Radłów
NIP 873–31–68-828 Regon 120693094

§ 9.
1. Dom jest jednostką budżetową Miasta Radłów
i prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych ustawą o finansach publicznych.
2. Podstawą gospodarki finansowej Domu jest roczny
plan dochodów i wydatków zwany planem finansowym Domu.
3. Dom posiada wyodrębniony rachunek bankowy.
4. Dom w szczególności:
- pokrywa swoje wydatki z budżetu Miasta Radłów,
- odprowadza pobrane dochody na rachunek dochodów budżetu Miasta Radłów.

2. Innych stempli służbowych wg zasad określonych
w odrębnych przepisach.
§ 11.
1. Statut Środowiskowego Domu Samopomocy uchwala Rada Miasta Radłów.
2. Z treścią Statutu i Regulaminu Organizacyjnego powinni być zapoznani wszyscy uczestnicy i pracownicy
Domu.
§ 12. Zmiany niniejszego Statutu następują w trybie
właściwym dla jego uchwalenia.
Przewodniczący Rady Miejskiej: Piotr Kapera
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UCHWAŁA NR VII/46/11
RADY MIEJSKIEJ W RADŁOWIE
z dnia 30 maja 2011 r.
w sprawie nadania statutu Zespołowi Szkół w Radłowie
Na podstawie art. 58 ust. 6 ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r.
Nr 256, poz. 2572 z późn. zm) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm)
Rada Miejska w Radłowie uchwala, co następuje:
§ 1. Nadaje się pierwszy statut Zespołowi Szkół
w Radłowie, w brzmieniu określonym w załączniku do
niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Radłowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, z mocą obowiązującą od
dnia 1 września 2011 roku.
Przewodniczący Rady Miejskiej: Piotr Kapera
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Załącznik
do uchwały Nr VII/46/11
Rady Miejskiej w Radłowie
z dnia 30 maja 2011 r.
STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W RADŁOWIE
Rozdział I
POSTANOWIENIA WSTĈPNE
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7. Ustalone nazwy: Zespołu, Przedszkola i Szkoły są
używane w pełnym brzmieniu.
8. Na pieczęciach i stemplach mogą być używane skróty
nazw.
§ 4.
1. Szkole nadaje imię organ prowadzący na wniosek
rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu
uczniowskiego, a przedszkolu na wniosek rady pedagogicznej i rady rodziców.

§ 1. Zespół Szkół w Radłowie tworzą: Publiczne
Przedszkole w Radłowie i Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września 1939 r. w Radłowie

2. Szkole i przedszkolu mogą być nadane odrębne imiona lub te same.

§ 2. Ilekroć w dalszej treści Statutu jest mowa bez
bliższego określenia o:

Rozdział III
INNE INFORMACJE O ZESPOLE

1) Zespole – należy przez to rozumieć Zespół Szkół
w Radłowie,
2) Przedszkolu – należy przez to rozumieć Publiczne
Przedszkole w Radłowie,
3) Szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową
im. Bohaterów Września 1939 r. w Radłowie
4) Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity:
Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)
5) Statucie Zespołu – należy przez to rozumieć Statut
Zespołu Szkół w Radłowie
6) Wychowankach, uczniach i rodzicach – należy przez to
rozumieć wychowanków, uczniów zapisanych do
przedszkola i szkoły wchodzących w skład Zespołu
oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych
7) Wychowawcy – należy przez to rozumieć nauczyciela,
którego szczególnej opiece wychowawczej powierzono jeden z oddziałów w przedszkolu lub szkole wchodzącej w skład Zespołu,
8) Dyrektorze- należy przez to rozumieć Dyrektora Zespołu Szkół w Radłowie,
9) Organie prowadzącym- należy przez to rozumieć
Gminę Radłów,
10) Organie sprawującym nadzór pedagogiczny nad
szkołami Zespołu- należy przez to rozumieć Małopolskiego Kuratora Oświaty
Rozdział II
NAZWA ZESPOŁU

§ 5.
1. Zespół jest jednostką organizacyjną działającą jako
jednostka budżetowa.
2. Podstawą gospodarki finansowej Zespołu jest plan
finansowy, którego zasady tworzenia określają odrębne przepisy.
3. Zasady gospodarki finansowo- materiałowej Zespołu
określają odrębne przepisy.
§ 6.
1. Zadania i kompetencje organu sprawującego oraz
organu sprawującego nadzór pedagogiczny, w tym
w szczególności zasady sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz nadzoru nad działalnością przedszkola i szkoły Zespołu w sprawach administracyjnych i finansowych, określają odrębne przepisy.
2. Organy, o których mowa w ust. 1, mogą ingerować
w działalność Zespołu wyłącznie w zakresie i na zasadach określonych w ustawie i przepisach wydanych na jej podstawie.
§ 7.
1. W Zespole obowiązuje pięciodniowy tydzień pracy.
Zajęcia edukacyjne odbywają się zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć opracowanym z uwzględnieniem zasad bhp.
2. Czas rozpoczynania i kończenia zajęć edukacyjnych
oraz przerw i ferii określają odrębne przepisy.

§ 3.
1. Zespół Szkół w Radłowie został powołany na podstawie Aktu Założycielskiego z dnia 14 marca 2011 r.
2. Nazwa Zespołu brzmi: Zespół Szkół w Radłowie.
3. Siedzibą Zespołu jest budynek szkolny położony
w Radłowie.
4. Adres Zespołu: 33-130 Radłów ul. Szkolna 1
5. W skład Zespołu wchodzą: Publiczne Przedszkole
w Radłowie i Szkoła Podstawowa im. Bohaterów
Września 1939 r. w Radłowie
6. Nazwy przedszkola i szkoły wchodzących w skład
Zespołu brzmią:
1) Zespół Szkół w Radłowie - Publiczne Przedszkole
w Radłowie.
2) Zespół Szkół w Radłowie - Szkoła Podstawowa
im. Bohaterów Września 1939 r. w Radłowie

Rozdział IV
CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA i SZKOŁY WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZESPOŁU
§ 8.
1. Zespół realizuje cele i zadania określone w ustawie,
przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie
oraz określone w statutach przedszkola i szkoły wchodzących w skład Zespołu, koncentrując się na pełnieniu
funkcji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
2. Zespół stwarza warunki do komplementarnego rozwoju wychowanka i ucznia, uwzględniając ich indywidualne zainteresowania i potrzeby, a także ich
możliwości psychofizyczne.
§ 9. Rodzice i nauczyciele, na zasadach określonych
w statutach przedszkola i szkoły wchodzących w skład
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Zespołu, współdziałają ze sobą w sprawach wychowania oraz kształcenia dzieci.
§ 10.
1. Zespół wspomaga wychowawczą funkcję rodziny
poprzez kształtowanie środowiska wychowawczego
sprzyjającego realizacji celów i zasad określonych
w ustawie i przepisach wykonawczych, statutach
oraz programach wychowawczych i profilaktyki
przedszkola i szkoły wchodzących w skład Zespołu,
stosownie do możliwości oraz wieku wychowanka
i ucznia.
2. Przedszkole i szkoła wchodzące w skład Zespołu wypracowują i realizują swoje własne programy wychowawcze i profilaktyki.
§ 11.
1. W zakresie sprawowania funkcji edukacyjnej Zespół
między innymi:
1) umożliwia uczniom zdobycie wiedzy i umiejętności (kompetencji) niezbędnych do uzyskania świadectw ukończenia szkoły podstawowej,
2) działa w kierunku rozwijania zainteresowań wychowanków i uczniów,
3) zapewnia wszechstronną pomoc wychowankom
i uczniom mającym trudności z opanowaniem treści programowych.
2. Szczegółowe cele i zadania edukacyjne przedszkola
i szkoły wchodzących w skład Zespołu określają ich
statuty.
§ 12.
1.

W porozumieniu z osobą prowadzącą Zespół
w przedszkolu i szkole wchodzących w skład Zespołu
mogą być tworzone: oddziały sportowe, oddziały integracyjne, oddziały specjalne oraz inne określone
w przepisach szczególnych.

2. Szczegółowe zasady organizacji oddziałów, o których
mowa w ust. 1, określają statuty przedszkola i szkoły
wchodzących w skład Zespołu oraz przepisy prawa
oświatowego.
§ 13.
1. Zadania opiekuńcze oraz indywidualne formy opieki
nad uczniami określają statuty przedszkola i szkoły
wchodzących w skład Zespołu.
2.

Szczegółowe zasady organizacji współdziałania
z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz
innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo
i specjalistyczną pomoc wychowankom, uczniom
i rodzicom określają statuty przedszkola i szkoły
wchodzących w skład Zespołu.
Rozdział V
ORGANY ZESPOŁU
§ 14.

1. Organami Zespołu są:
1) Dyrektor Zespołu,
2) Rady pedagogiczne, rady rodziców przedszkola
i szkoły wchodzących w skład Zespołu oraz samorząd uczniowski szkoły.
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2. Połączenie przedszkola i szkoły, o których mowa w § 3
ust. 5, w Zespół nie narusza odrębności organów
wymienionych w ust. 1 pkt 2.
§ 15. Stanowisko Dyrektora Zespołu powierza
i odwołuje z niego, zgodnie z odrębnymi przepisami
organ prowadzący.
§ 16. Dyrektor planuje, organizuje, kieruje i nadzoruje pracę Zespołu, a w szczególności:
1) reprezentuje przedszkole i szkołę Zespołu na zewnątrz,
2) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Zespołu zaopiniowanym przez rady pedagogiczne i rady rodziców przedszkola i szkoły wchodzących
w skład Zespołu i ponosi odpowiedzialność za ich
prawidłowe wykorzystanie,
3) organizuje i sprawuje nadzór nad działalnością administracyjną, finansową i gospodarczą przedszkola
i szkoły wchodzących w skład Zespołu,
4) organizuje przeglądy techniczne obiektów, prace konserwacyjno-remontowe oraz okresowe inwentaryzacje
majątku Zespołu,
5) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę.
6) egzekwuje przestrzeganie przez wychowanków
i uczniów oraz pracowników ustalonego porządku
w Zespole, a także dbałości o czystość i estetykę
przedszkola i szkoły Zespołu,
7) wykonuje zadania dotyczące planowania obronnego,
obrony cywilnej i powszechnej samoobrony,
8) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych
§ 17.
1. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu i szkole Zespołu nauczycieli
i pracowników nie będących nauczycielami. Dyrektor
w szczególności decyduje w sprawach:
1) zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników Zespołu, a także decyduje o warunkach
ich pracy i wynagrodzenia,
2) awansu zawodowego nauczyciela, w tym nadaje –
w drodze decyzji administracyjnej – nauczycielowi
stażyście stopień nauczyciela kontraktowego,
3) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom
Zespołu,
4) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii
rad pedagogicznych odpowiednich przedszkola
i szkoły, w sprawach odznaczeń, nagród i innych
wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Zespołu,
5) zakresu odpowiedzialności materialnej nauczycieli
i innych pracowników Zespołu, zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, po zapewnieniu ku temu
niezbędnych warunków,
6) planowania urlopów pracowników Zespołu niebędących nauczycielami.
2. Dyrektor administruje zakładowym funduszem świadczeń socjalnych oraz funduszem na pomoc zdrowotną nauczycieli, zgodnie z ustalonymi regulaminami.
3. Dyrektor w sprawach wynikających z ustawy jest
organem prowadzącym postępowanie administracyjne w rozumieniu Kodeksu Postępowania administracyjnego.
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4. W zakresie, o którym mowa w ust. 1 i 2, stosuje się
postanowienia Karty Nauczyciela, Kodeksu Pracy,
przepisy wykonawcze wydane na podstawie tych
ustaw oraz postanowienia regulaminów wewnętrznych Zespołu.
§ 18.
1. Dyrektor jest członkiem i przewodniczącym rady pedagogicznej
przedszkola,
szkoły
wchodzących
w skład Zespołu.
2. Zadania związane z pełnieniem tej funkcji oraz tryb
ich realizacji określają postanowienia statutów
przedszkola i szkoły wchodzących w skład Zespołu
oraz stosowne regulaminy.
§ 19.
1. Obowiązki Dyrektora w zakresie spraw bezpośrednio
związanych z podstawową działalnością przedszkola
i szkoły, spraw organizacyjnych, porządkowych oraz
zasady współdziałania z poszczególnymi organami
przedszkola i szkoły wchodzących w jego skład określają statuty przedszkola i szkoły tworzących Zespół.
2. W wykonywaniu swoich zadań Dyrektor współpracuje
z innymi organami przedszkola, szkoły wchodzących
w skład Zespołu.
§ 20.
1. W Zespole za zgodą organu prowadzącego tworzy się
stanowiska wicedyrektora oraz inne stanowiska kierownicze.
2. Stanowisko wicedyrektora oraz inne stanowisko kierownicze powierza i odwołuje z niego Dyrektor, po
zasięgnięciu opinii organu prowadzącego oraz rad
pedagogicznych przedszkola i szkoły wchodzących
w skład Zespołu.
3. W sytuacji usprawiedliwionej nieobecności Dyrektora,
Zespołem kieruje wicedyrektor.
4. Szczegółowy zakres zadań wicedyrektora oraz innych
stanowisk kierowniczych określa Dyrektor powierzając te stanowiska.
5. W sytuacji gdy dyrektor nie może pełnić obowiązków
służbowych, organ prowadzący powołuje zgodnie
z ustawą „pełniącego obowiązki dyrektora”, którego
zakres zastępstwa rozciąga się na wszystkie zadania
i kompetencje Dyrektora.
§ 21.
1. Szczegółowe kompetencje organów wymienionych
w § 14 ust. 1 pkt 2 określają statuty przedszkola
i szkoły wchodzących w skład Zespołu.
2. Do czasu utworzenia rad szkół ich ustawowe zadania
wykonują rady pedagogiczne przedszkola i szkoły
wchodzących w skład Zespołu.
Rozdział VI
ORGANIZACJA ZESPOŁU
§ 22.
1. Podstawę organizacji pracy Zespołu w danym roku
szkolnym stanowią:
1) plany nauczania szkoły Zespołu,

Poz. 3202

2) arkusze organizacyjne przedszkola i szkoły Zespołu,
3) plany pracy przedszkola i szkoły Zespołu,
4) plan finansowy Zespołu,
5) inne plany określone w przepisach szczególnych.
2. Działalność edukacyjna i opiekuńcza Zespołu jest
określana przez szkolny zestaw programów nauczania, szkolny zestaw podręczników oraz programy wychowawcze i profilaktyki przedszkola i szkoły wchodzących w skład Zespołu
3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2, powinny tworzyć spójną całość i obejmować okres etapu edukacyjnego.
4. Programy wychowawcze i programy profilaktyki
uchwalają w porozumieniu z radami pedagogicznymi
rady rodziców przedszkola i szkoły tworzących Zespół.
5. Terminy i zasady opracowywania arkuszy organizacyjnych określają odrębne przepisy.
6. Organizację stałych obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktyczno- wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć przedszkola i szkoły Zespołu,
ustalany przez Dyrektora na podstawie zatwierdzonych arkuszy organizacyjnych przedszkola i szkoły
wchodzących w skład Zespołu, z uwzględnieniem zasad bhp.
§ 23.
1. Działające w Zespole organy wzajemnie się informują
o podstawowych kierunkach planowanej i prowadzonej działalności.
2. Celem stworzenia warunków do współdziałania,
o których mowa w ust. 1, Dyrektor nie rzadziej niż raz
na kwartał organizuje spotkanie z przewodniczącymi
organów zespołu.
§ 24. Zasady współdziałania organów przedszkola
i szkoły Zespołu oraz sposoby rozwiązywania sporów
między nimi określają statuty szkół wchodzących
w skład Zespołu.
§ 25. Szczegółowe zasady i formy organizacji działalności edukacyjnej określają statuty przedszkola
i szkoły wchodzących w skład Zespołu.
§ 26. Właściwej realizacji zadań statutowych przedszkola i szkoły wchodzących w skład Zespołu służą:
1) pomieszczenia z niezbędnym wyposażeniem,
2) pracownia informatyczna,
3) sala gimnastyczna oraz boiska sportowe,
4) salka gimnastyki korekcyjno- kompensacyjnej,
5) gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej,
6) biblioteka szkolna wyposażona w centrum informacji
multimedialnej,
7) świetlica i stołówka szkolna,
8) szatnie uczniowskie,
9) pomieszczenia administracyjno- gospodarcze.
§ 27.
1. Biblioteka szkolna jest pracownią służącą realizacji
potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań edukacyjnych Zespołu, doskonaleniu warsztatu nauczycieli,
popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz, w miarę możliwości wiedzy o regionie.
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2. Główne zadania biblioteki to:
1) udostępnianie książek i innych źródeł informacji,
2) zaspokajanie zgłaszanych przez uczniów potrzeb
czytelniczych i informacyjnych,
3) tworzenie warunków do poszukiwania porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią
informacyjną,
4) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań wychowanków i uczniów oraz wyrabianie
i pogłębianie u wychowanków i uczniów czytania
i uczenia się,
5) organizowanie różnorodnych działań rozwijających
wrażliwość kulturową i społeczną.

Poz. 3202

9. Organizację pracy świetlicy określają:
1) tygodniowy rozkład zajęć zatwierdzany przez Dyrektora,
2) regulamin ustalany w drodze zarządzenia Dyrektora.
10. Świetlicą opiekuje się wyznaczony przez Dyrektora
pracownik.
11. Zajęcia w świetlicy prowadzą wychowawcy, których
szczegółowe zadania oraz zakres odpowiedzialności
określają statuty przedszkola i szkoły wchodzących
w skład Zespołu.
§ 29.

3. Z biblioteki mogą korzystać wychowankowie, uczniowie i ich rodzice oraz nauczyciele i inni pracownicy
Zespołu.

1. W Zespole organizowana jest stołówka, której zadaniem jest w miarę możliwości przygotowywanie dla
chętnych dzieci i uczniów ciepłego posiłku w postaci
dwudaniowego obiadu lub zupy z wkładką.

4. Biblioteka gromadzi zbiory na zasadach określonych
w odrębnych przepisach.

2. Posiłek wydawany jest w godzinach południowych
w czasie dwóch długich przerw.

5. Praca biblioteki dostosowana jest do potrzeb przedszkola i szkoły wchodzących w skład Zespołu, a jej
organizację określają:

3. Podczas posiłku opiekę nad dziećmi i uczniami sprawują wychowawcy i nauczyciele pełniący dyżury.

1) tygodniowy rozkład czasu pracy zatwierdzany
przez Dyrektora,
2) regulamin ustalany w drodze zarządzenia Dyrektora.
6. Szczegółowy zakres zadań i odpowiedzialności nauczyciela – bibliotekarza określają statuty przedszkola i szkoły wchodzących w skład Zespołu
§ 28.
1. Pozalekcyjną formą wychowawczo-opiekuńczej działalności zespołu jest świetlica.
2. Świetlica służy przede wszystkim wychowankom
i uczniom,
którzy
muszą
dłużej
przebywać
w przedszkolu wchodzących w skład Zespołu ze
względu na czas pracy rodziców lub organizację dowozu.
3. Zadaniem świetlicy jest zapewnienie wychowankom
i uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej,
pomocy w nauce oraz odpowiednich warunków do
nauki własnej i rekreacji.
4. Świetlica realizuje swoje zadania według rocznego
planu opiekuńczo – wychowawczego oraz tygodniowego rozkładu zajęć.
5. Świetlica prowadzi zajęcia w grupach wychowawczych, liczących nie więcej niż 25 wychowanków
i uczniów.
6. Do świetlicy przyjmuje się w pierwszej kolejności:
1) dzieci z rodzin niepełnych, wielodzietnych i sieroty,
2) dzieci z rodzin patologicznych,
3) dzieci z rodzin zastępczych,
4) uczniów dojeżdżających i dowożonych.
7. Przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje się na
podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców dziecka.
8. Świetlica opiekuje się również uczniami oczekującymi
na zajęcia lekcyjne oraz odwóz po skończonych lekcjach.

4. Na zasadach określonych w odrębnych przepisach
odpłatność za korzystanie z posiłków w stołówce
ustala Dyrektor.
5. Dokumentacja dotycząca żywienia w stołówce szkolnej prowadzona jest przez intendenta na zasadach
określonych w odrębnych przepisach.
§ 30. Profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi
i uczniami Zespołu organizuje się na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
§ 31.
1. Regulaminy pracowni przedmiotowych szkół Zespołu,
opracowane zgodnie z zasadami bhp przez nauczycieli-opiekunów, zatwierdza Dyrektor.
2. Zasady korzystania z obiektów sportowych przez
dzieci uczniów i nauczycieli Zespołu określa regulamin wprowadzany zarządzeniem Dyrektora.
Rozdział VII
NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY ZESPOŁU
§ 32. Nauczyciele zatrudniani są w Zespole na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
§ 33.
1. Nauczyciel w swoich działaniach edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem dzieci i uczniów, troską o ich
zdrowie, a także szanowanie godności osobistej
dziecka i ucznia.
2. Szczegółowy zakres zadań i odpowiedzialności nauczyciela określają odrębne przepisy i statuty przedszkola i szkoły wchodzącej w skład Zespołu.
§ 34.
1. W Zespole, w uzgodnieniu z organem prowadzącym,
tworzy się stanowiska pracowników administracji
i obsługi ujęte corocznie w arkuszach organizacyjnych, o których mowa w § 22 ust. 1 pkt 2.
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2. Szczegółowy zakres czynności dla zatrudnionych
pracowników, o których mowa w ust. 1, sporządza
Dyrektor z uwzględnieniem postanowień Kodeksu
Pracy, przepisów wykonawczych wydanych na jego
podstawie oraz Regulaminu pracy Zespołu.

Poz. 3202,3203

2. Pieczęcie urzędowe przedszkola i szkoły wchodzących
w skład Zespołu nie zawierają nazwy Zespołu.
3. Zespół posiada pieczęć. urzędową o treści „Zespół
Szkół w Radłowie”.
4.

Rozdział VIII
DZIECI I UCZNIOWIE ZESPOŁU

Zespół używa pieczęci
z odrębnymi przepisami.

urzędowej

zgodnie

§ 41.
1. Zespół używa stempli służbowych o następującej
treści:

§ 35.
1. Przedszkole i szkoła wchodzące w skład Zespołu przeprowadzają rekrutację wychowanków i uczniów
w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. Szczegółowe zasady rekrutacji uczniów do przedszkola
i szkoły wchodzących w skład Zespołu określają ich
statuty, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. O przyjęciu wychowanków do przedszkola i uczniów
do wszystkich klas szkoły wchodzących w skład Zespołu decyduje Dyrektor.
§ 36. Szczegółowe zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów określają statuty szkoły wchodzącej
w skład Zespołu.
§ 37. Prawa i obowiązki wychowanków i uczniów
przedszkola i szkoły wchodzących w skład Zespołu określają szczegółowo ich statuty.

1) „Zespół Szkół w Radłowie”,
2) „Zespół Szkół w Radłowie - Szkoła Podstawowa
im. Bohaterów Września 1939 r. w Radłowie ”,
3) „Zespół Szkół w Radłowie – Publiczne Przedszkole
w Radłowie ”,
§ 42. Zasady zamawiania, ewidencji, używania,
przechowywania i likwidacji pieczęci urzędowych oraz
stempli, o których mowa w § 40 i 41, określa w drodze
zarządzenia Dyrektor.
§ 43. Obsługę finansowo-księgową Zespołu zapewnia organ prowadzący
§ 44. Zespół prowadzi i przechowuje dokumentację
zgodnie z odrębnymi przepisami.
§ 45.

§ 38. Nagrody i kary, zasady ich stosowania oraz
procedury odwoławcze określają statuty przedszkola
i szkoły wchodzących w skład Zespołu.

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem
mają zastosowanie postanowienia statutów przedszkola i szkoły wchodzących w skład Zespołu oraz
przepisy prawa oświatowego.

Rozdział IX
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

2. Regulaminy wewnętrzne Zespołu nie mogą być
sprzeczne z postanowieniami niniejszego Statutu,
statutów przedszkola i szkoły wchodzących w skład
Zespołu jak również z przepisami prawa.

§ 39.
1. Przedszkole i szkoła Zespołu współpracują z organizacjami pozarządowymi i instytucjami wspierającymi
działania edukacyjne.
2. Na zasadach określonych w ustawie w przedszkolu
i szkole Zespołu mogą działać stowarzyszenia
i organizacje.
3. Zasady funkcjonowania w przedszkolu i szkole Zespołu związków zawodowych regulują odrębne przepisy

§ 46. Uchwalenie oraz dokonywanie zmian
w statutach przedszkola i szkoły wchodzących w skład
Zespołu odbywa się na zasadach określonych
w ustawie.
§ 47. Dokonywanie zmian w Statucie Zespołu odbywa się w trybie właściwym dla jego uchwalenia.
§ 48. Statut Zespołu wchodzi w życie z dniem jego
nadania.
Przewodniczący Rady Miejskiej: Piotr Kapera

§ 40.
1. Tablice i pieczęcie przedszkola i szkoły wchodzących
w skład Zespołu zawierają nazwę Zespołu i nazwę
przedszkola i szkoły z zastrzeżeniem ust. 2
3202

3203
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UCHWAŁA NR VII/47/11
RADY MIEJSKIEJ W RADŁOWIE
z dnia 30 maja 2011 r.
w sprawie włączenia Publicznego Gimnazjum im. Kardynała Stanisława Hozjusza w Radłowie do Zespołu Szkół
w Radłowie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 5c pkt 1,
art. 62 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r.

o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572
z późn. zm.) oraz art. 12 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,
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poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska w Radłowie uchwala, co następuje:
§ 1. Od dnia 1 września 2011 r. włącza się Publiczne
Gimnazjum im. Kardynała Stanisława Hozjusza do istniejącego Zespołu Szkół w Radłowie, zwanego dalej
Zespołem.
§ 2. Od dnia 1 września 2011 r.:
1. Mienie będące w użytkowaniu Publicznego Gimnazjum im. Kardynała Stanisława Hozjusza w Radłowie
staje się mieniem Zespołu.
2. Należności i zobowiązania Publicznego Gimnazjum
im. Kardynała Stanisława Hozjusza w Radłowie stają
się należnościami i zobowiązaniami Zespołu.
3. Pracownicy Publicznego Gimnazjum im. Kardynała
Stanisława Hozjusza w Radłowie stają się pracownikami Zespołu.
3203

Poz. 3203,3204
§ 3.

1. Wszystkie działania związane z włączeniem Publicznego Gimnazjum im. Kardynała Stanisława Hozjusza
w Radłowie w strukturę organizacyjną Zespołu odbywać się będą przy zapewnieniu uczniom w/w placówek możliwości spełniania obowiązku szkolnego
zgodnie z ustalonymi obwodami.
2. Zespół dostosuje swój statut do zmian wynikających
z niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie Uchwały zleca się Burmistrzowi
Radłowa.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej: Piotr Kapera

3204
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UCHWAŁA NR VII/48/11
RADY MIEJSKIEJ W RADŁOWIE
z dnia 30 maja 2011 r.
w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom,
którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji
zajĉć oraz okreņlenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajĉć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy i doradcy zawodowego, rozliczania tygodniowego
obowiązkowego wymiaru zajĉć nauczycieli dla których ustalony plan zajĉć jest różny w poszczególnych okresach
roku szkolnego i dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin.
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 późn. zm.) i art. 42 ust. 7
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela
(Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) Rada Miejska w Radłowie uchwala, co następuje:

Lp.
1

2

3

§ 1. Dyrektorom i wicedyrektorom szkół i przedszkoli oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska
kierownicze obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych określonych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela o liczbę stanowiącą różnicę między obowiązującym wymiarem zajęć a wymiarem określonym w tabeli:

Stanowisko kierownicze

Tygodniowy wymiar godzin zajęć do realizacji
po obniżce

Dyrektor szkoły (każdego typu) liczącej:
1) do 4 oddziałów
2) 5 - 6 oddziałów
3) 7 - 8 oddziałów
4) 9- 16 oddziałów
5) 17 i więcej oddziałów
Wicedyrektor szkoły (każdego typu) liczącej:
1) 12-16 oddziałów
2) 17 i więcej oddziałów
Dyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godzin dziennie
liczącego:
1) do 2 oddziałów
2) 3 - 4 oddziałów
3) 5 i więcej oddziałów

§ 2. Wymiar godzin zajęć ustalony w § 1 uchwały
odnosi się również do nauczycieli, którym powierzono
obowiązki kierownicze w zastępstwie, z tym, że obniżenie obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych obowiązuje od

12
10
10
8
5
12
9

12
12
8

pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w którym powierzono nauczycielowi zastępstwo.
§ 3. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
wynosi:
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1) 20 godzin dla pedagogów, psychologów, logopedów,
doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu
wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych w szkołach, przedszkolach;
2) 22 godziny dla nauczycieli przedszkoli prowadzących
zajęcia w grupach mieszanych obejmujących dzieci
sześcioletnie.
§ 4.
1. Nauczyciele zatrudnieni w szkołach w pełnym wymiarze godzin zajęć, dla których w pewnych okresach roku szkolnego plan zajęć nie wyczerpuje obowiązującego ich tygodniowego wymiaru zajęć, zobowiązani
są do realizacji w innych okresach trwania roku
szkolnego większej liczby godzin tak, aby średni wymiar godzin zajęć odpowiadał obowiązkowemu wymiarowi, określonemu w art. 42 Karty Nauczyciela.
2. Ustalony jak w ust. 1 wymiar godzin zajęć nie może
w okresach zwiększonego wymiaru godzin zajęć
przekroczyć 1,5 etatu.
3. W przypadkach, gdy przydzielona na dany rok szkolny
średnia liczba godzin zajęć przekracza tygodniowy
obowiązkowy wymiar godzin, wówczas nauczyciel
realizuje godziny ponadwymiarowe.
4. Dla nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze
zajęć,
realizujących
różny
wymiar
zajęć
w poszczególnych okresach roku, w umowie o pracę
należy określić średni wymiar godzin zajęć dla całego
okresu zatrudnienia.
5. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed upływem roku szkolnego z nauczycielem, który realizuje
średni wymiar zajęć, rozliczenie z przydzielonych
w arkuszu organizacji pracy szkoły godzin zajęć, następuje z datą ustania stosunku pracy bez względu na
wymiar zrealizowanych zajęć, z prawem do wynagrodzenia zasadniczego za obowiązkowy tygodniowy
wymiar godzin oraz za przepracowane godziny ponadwymiarowe.

Poz. 3204,3205
§ 5.

1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzi zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy
obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze ustala się według wzoru:
W=(x1+x2+...+xn) : (x1:y1+x2:y2+...+xn:yn), gdzie: W tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczyciela; x1,x2,...,xn - liczba godzin zajęć przydzielona nauczycielowi w arkuszu organizacji pracy
w ramach różnych stanowisk; y1, y2,...,yn - tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych,
opiekuńczych, wychowawczych określony w art. 42
ust. 3 Karty Nauczyciela.
2. Liczbę godzin zajęć ustaloną w sposób określony
w ust. 1 zaokrągla się do pełnych godzin, z tym, że
wielkości wynoszące mniej niż 0,5 godziny pomija
się, a 0,5 godziny liczy się jako pełną godzinę.
§ 6. Traci moc Uchwała Nr XXVIII/197/09 Rady
Gminy Radłów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie
zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym
powierzono
stanowiska
kierownicze
w szkołach
i przedszkolach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązkowego
wymiaru
zajęć
dydaktycznych,
wychowawczych
i opiekuńczych pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy i doradcy zawodowego, rozliczania tygodniowego
obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli dla których
ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego i dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin.
§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi
Radłowa.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2011 r.
Przewodniczący Rady Miejskiej: Piotr Kapera
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UCHWAŁA NR VIII/70/2011
RADY GMINY TARNÓW
z dnia 28 czerwca 2011 r.
w sprawie ustalenia wysokoņci opłat za ņwiadczenia udzielane przez przedszkola publiczne w czasie
przekraczającym podstawĉ programową.
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. 15914 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 5 pkt 1 w
związku z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572
z późn. zm.) Rada Gminy Tarnów uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się wysokość opłat za świadczenia
udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez
Gminę Tarnów w czasie przekraczającym wymiar
5 godzin dziennie tj. wykraczającym poza obowiązującą
podstawę programową wychowania przedszkolnego.

§ 2. Brak treści
1) Przedszkola zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę nad dziećmi w czasie 5 godzin dziennie
w zakresie obejmującym zgodnie ze statutami realizację programu wychowania przedszkolnego w sferze
nauczania opieki i wychowania dzieci, uwzględniającego odrębnie ustaloną podstawę wychowania przedszkolnego.
2) Czas przeznaczony na realizację przez przedszkola
bezpłatnego
nauczania,
wychowania
i opiekę,
o którym mowa w ust. 1 zostanie określony dla każ-
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dego oddziału przedszkolnego w ramowym rozkładzie
dnia, ustalonym przez dyrektora przedszkola.
3) Świadczenia udzielane przez przedszkola w czasie
przekraczającym wymiar zajęć ustalony w ust. 1 są
odpłatne.
§ 3. Brak treści
1) Ustala się opłatę za świadczenia przedszkoli określone
w § 2 ust. 4 w wysokości 1,40 zł. za każdą godzinę zajęć.
2) Opłatę nalicza się za każdą rozpoczętą godzinę zajęć.
3) Opłata za korzystanie ze świadczeń przedszkola
w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu naliczona jest proporcjonalnie do czasu pobytu
w przedszkolu.
4) W przypadku, gdy do przedszkola uczęszcza więcej niż
jedno dziecko z danej rodziny za świadczenia przedszkola dla drugiego pobiera się 1,20 zł za każdą godzinę, a dla każdego kolejnego dziecka 1 zł za każdą godzinę, o której mowa w ust 1.
§ 4. Brak treści
1) Opłatę za świadczenia przedszkoli rodzice zobowiązani
są wnosić na rzecz właściwego przedszkola, do którego zapisane jest dziecko do dnia 10 każdego miesiąca
za poprzedni miesiąc, a za miesiąc grudzień nie później niż do dnia 20 grudnia danego roku.
2) Opłata, o której mowa w § 3 ust. 1 nie obejmuje kosztów wyżywienia dziecka w przedszkolu oraz kosztów
dodatkowych zajęć prowadzonych w przedszkolu na
wniosek rodziców przez inne podmioty (nauka języków obcych, rytmiki i innych).

Poz. 3205,3206
§ 5. Brak treści

1) Rodzice dziecka w chwili rozpoczęcia uczęszczania
dziecka do przedszkola, deklarują korzystanie przez
dziecko z zajęć przedszkola w czasie ustalonym w § 2
ust. 1 i w czasie przekraczającym ten wymiar.
W przypadku zadeklarowania korzystania ze świadczeń przedszkola w czasie przekraczającym 5 godzin
dziennie
deklarują
liczbę
godzin
korzystania
z przedszkola w ciągu dnia w danym roku szkolnym.
2) Czas pobytu dziecka w przedszkolu, zakres i zasady
korzystania z opieki przedszkolnej, sposób pobierania
opłat za świadczone usługi reguluje umowa zawarta
pomiędzy rodzicami, a dyrektorem przedszkola.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Tarnów.
§ 7. Traci moc uchwała nr XXXIV/401/01 Rady Gminy Tarnów z dnia 7 listopada 2001 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych
przedszkoli wykraczające poza zakres podstaw programowych wychowania przedszkolnego Dz. Urz. Woj.
Małop. Nr 189, poz. 3232 zmieniona uchwałą
Nr VI/27/2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 26 stycznia
2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przedszkoli wykraczające
poza zakres podstaw programowych wychowania
przedszkolnego (Dz.Urz. Woj. Mał. Nr 190, poz. 1378).
§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w życie z dniem 1 września 2011 r.
Przewodnicząca Rady Gminy
Wiesława Mitera
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UCHWAŁA NR VIII/73/2011
RADY GMINY TARNÓW
z dnia 28 czerwca 2011 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnów
w czĉņci miejscowoņci Koszyce Wielkie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 i art. 40 ust.1,
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi
zmianami) oraz art.14 ust.8 art.15 ust.1 art.20 ust.1
art.29, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz.
717, z późniejszymi zmianami) a także w związku
z uchwałą nr XXXII/316/2009 Rady Gminy Tarnów
z dnia 24 marca 2009 w sprawie „Przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego oraz zmian miejscowego planu dla
terenów rolno-leśnych na obszarze Gminy Tarnów”,
po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami obowiązującego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnów”, przyjętego uchwałą nr XIX/161/2008 Rady Gminy Tarnów,
z dnia 30 stycznia 2008 roku.
na wniosek Wójta Gminy Tarnów
Rada Gminy Tarnów uchwala, co następuje:

Rozdział 1
Ustalenia formalne
§ 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnów w miejscowości
Koszyce Wielkie dla obszaru od dz. nr 353/6 do drogi
powiatowej ul. Tarnowska.
§ 2.
1. Treść niniejszej uchwały stanowi część tekstową
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Tarnów.
2. Załącznikami tekstowymi do uchwały są:
1) załączniki nr 1 – rysunek planu;
2) załącznik nr 2 - zawierający rozstrzygnięcia Rady
Gminy Tarnów o sposobie rozpatrzenia uwag
wniesionych do wyłożonego do publicznego
wglądu projektu planu miejscowego;
3) załącznik nr 3 - zawierający rozstrzygnięcia Rady
Gminy Tarnów o sposobie realizacji, zapisanych
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w planie inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, które należą do zadań własnych
miasta oraz zasadach ich finansowania
3. Załącznik graficzny nr 1 stanowi rysunek planu
sporządzony w skali 1:1000 w miejscowości Koszyce Wielkie, obowiązujący w zakresie określonym
uchwałą, zawierający wyrys ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Tarnów.
§ 3.

11)

1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą
uchwałę Rady Gminy Tarnów, o ile z treści
przepisu nie wynika inaczej;
2) planie – należy przez to rozumieć komplet ustaleń, dotyczących obszaru objętego miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego, będących przedmiotem niniejszej uchwały;
3) mapie – należy przez to rozumieć mapę zasadniczą gromadzoną w państwowym zasobie
geodezyjno- kartograficznym, wydaną przez
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej w Tarnowie;
4) ustawie
lub
ustawie
o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym – należy
przez to rozumieć ustawę o planowaniu
i zagospodarowaniu
przestrzennym
z dnia
27 marca 2003r (Dz. U. Nr 80 poz.717)
z późniejszymi zmianami;
5) przepisy odrĉbne – należy przez to rozumieć
obowiązujące ustawy, wraz z aktami wykonawczymi oraz pozostałymi przepisami, w tym Polskimi Normami;
6) rysunku planu – należy przez to rozumieć graficzny zapis planu, stanowiący załącznik Nr 1 do
uchwały;
7) terenie – należy przez to rozumieć działkę lub
kilka działek w całości lub w części, wyodrębnionych na rysunku planu za pomocą linii rozgraniczających, oznaczonych numerem porządkującym i przypisanym symbolem podstawowego przeznaczenia terenu, w granicach którego obowiązują te same ustalenia, jeśli z tekstu
uchwały nie wynika inaczej;
8) działce budowlanej – należy rozumieć zgodnie
z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym;
9) działce – należy przez to rozumieć działkę gruntu zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami;
10) przynależnym zagospodarowaniu terenu – należy przez to rozumieć dla przeznaczenia podstawowego i dopuszczonego:
a) istniejące lub planowane: powierzchnie jezdne, postojowe, piesze i rowerowe,
b) parkingi i garaże realizujące zapotrzebowanie
na miejsca postojowe w granicach terenu,
c) powierzchnie zieleni, zieleń wysoka i średnia,
sady, ogrody a także wody stojące i płynące,
d) miejsca na odpady komunalne, ogrodzenia,
mała architektura, zadaszenia, wiaty, pergole,
tarasy,
e) budowle terenowe takie, jak podjazdy, schody, rampy, place zabaw, oczka wodne

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)
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i baseny, urządzenia rekreacyjne, elementy
reklamowe wolnostojące i związane z obiektami budowlanymi,
f) przydomowe oczyszczalnie ścieków i indywidualne przepompownie lub tłocznie ścieków,
g) obiekty, sieci i urządzenia związane z uzbrojeniem terenu i infrastrukturą techniczną, wraz
z zagwarantowaniem do nich niezbędnej dostępności komunikacyjnej;
strefach – należy przez to rozumieć obszary indywidualnie wyznaczane na rysunku planu, wewnątrz których dla wszystkich działek lub ich części plan ustala dodatkowe uwarunkowania zgodne z przedmiotem i problematyką którą dana
strefa wprowadza do ustaleń planu;
podstawowym przeznaczeniu – należy przez to
rozumieć, główne użytkowanie terenu, przy czym
za główne uznaje się więcej niż 50% powierzchni
każdej działki lub więcej niż 50% powierzchni całkowitej wszystkich budynków istniejących
i planowanych, położonych w jej granicach;
dopuszczonym przeznaczeniu – należy przez to
rozumieć dodatkowe, wymienione z nazwy użytkowanie terenu, które towarzyszy lub uzupełnia
przeznaczenie podstawowe w granicach terenu;
procencie terenów zabudowanych – należy przez
to rozumieć parametr określany jako % maksymalny, będący ilorazem: sumy powierzchni zabudowy,
liczonej
na
poziomie
parteru
w zewnętrznym obrysie murów wszystkich budynków położonych w granicach nieruchomości
do powierzchni lub części powierzchni tej nieruchomości położonej w granicach przedmiotowego terenu, przemnożony przez 100%;
procencie terenów biologicznie czynnych – należy przez to rozumieć parametr określany jako %
minimalny, będący ilorazem: sumy wszystkich
powierzchni biologicznie czynnych położonych
w granicach nieruchomości do powierzchni lub
części powierzchni tej nieruchomości położonej
w granicach przedmiotowego terenu, przemnożony przez 100%;
wskaźniku intensywnoņci zabudowy – należy
przez to rozumieć nieprzekraczalny wskaźnik
określony jako iloraz: sumy powierzchni całkowitych, liczonych w zewnętrznym obrysie murów
wszystkich kondygnacji nadziemnych wszystkich
budynków, położonych w granicach działki budowlanej, do jej powierzchni;
wysokoņci zabudowy – należy przez to rozumieć
nieprzekraczalną wysokość budynku, zgodną
z przepisami odrębnymi i określoną za pomocą
jednego lub dwu parametrów takich jak: nieprzekraczalna ilości kondygnacji nadziemnych wraz
z poddaszem użytkowym i liczona w metrach
nieprzekraczalna
wysokość
budynku,
z dopuszczeniem dodatkowo w bryle budynku
lokalnych dominant o indywidualnych wysokościach, z zastrzeżeniem, iż rzut dominanty nie
może przekroczyć 10 % powierzchni zabudowy
tego budynku;
nieprzekraczalnych liniach zabudowy – należy
przez to rozumieć linie zabudowy wyznaczone na
rysunku planu, których nie mogą przekroczyć
zewnętrzne ściany budynków, bez uwzględniania
schodów, ramp wejściowych, werand i podcieni,
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a także: wykuszy, balkonów, loggii, ryzalitów,
gzymsów oraz ocieplenia wraz z tynkiem wykonanych na istniejących budynkach wystających
poza obrys przedmiotowej linii zgodnie
z warunkami technicznymi.
2. Dla działek, które w dniu wejścia w życie planu były
zabudowane, posiadały ostateczne decyzje pozwolenia na budowę lub w których działania inwestycyjne polegać będą na odbudowie oraz nadbudowie w rzucie istniejącym, wymienione w par.3 ust.1
wielkości mogą zostać zwiększone maksymalnie
o 15%.
§ 4.
1. Obowiązującymi ustaleniami rysunku planu są:
1) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
2) nieprzekraczalne linie zabudowy;
3) cyfrowo - literowe symbole identyfikujące tereny, zawierające podstawowe przeznaczenia poszczególnych terenów, wymienione w §5;
4) granice stref.
2. Pozostałe oznaczenia widoczne na rysunku planu
są jedynie informacjami, na tle których rysunek ten
sporządzono.
Rozdział 2
Przeznaczenia terenów w planie
§ 5.
1. W planie wyznaczono następujące tereny, które
oznaczono kolejnymi numerami porządkującymi
wraz z przypisanymi im symbolami przeznaczenia
podstawowego. Są to:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
– MN,
2) tereny zabudowy usługowej handlu i usług – U,
3) tereny zabudowy usługowej sakralnej – UKs,
4) tereny parkingów – UP,
5) tereny zieleni urządzonej – ZP,
6) tereny zieleni przywodnej i śródpolnej – ZN,
7) tereny cmentarzy – ZC,
8) tereny dróg publicznych dojazdowych – KDD.
2. Dla każdego terenu wyodrębnionego w planie za
pomocą linii rozgraniczających, w tekście uchwały
w rozdziale 8, ustala się szczegółowe: przeznaczenia, sposoby zagospodarowania i użytkowania: terenów, budynków i budowli, a także odpowiadające poszczególnym przeznaczeniom: nakazy, zakazy
i dopuszczenia, z zastrzeżeniem iż numer porządkowy wykorzystywany jest w sytuacji w której
zmiany wymagają szczegółowych ustaleń dla konkretnego terenu.
Rozdział 3
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
§ 6.
1. W planie z uwagi na ochronę ładu przestrzennego
obowiązują następujące ustalenia:
1) dla działek, których granica przylegająca do
drogi ma szerokość mniejszą niż 18,0m dopusz-
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cza się zabudowę w granicy działki lub
w odległości 1,5m od jej granicy;
2) dla nowych, odbudowywanych i przebudowywanych budynków, z zastrzeżeniem iż nie dotyczą one budynków gospodarczych i pomocniczych położonych w odległości większej niż
15m od linii rozgraniczającej teren od strony
przestrzeni publicznej oraz dopuszczonych dachów o spadkach dachów do 10 stopni, należy
stosować charakterystyczne dla rejonu materiały i kolorystykę, w tym:
a) na elewacjach budynków:
- tynki, cegły licowe, ceramiczne materiały
licowe, drewno, elementy stalowe systemowe i szkło,
- zakaz zewnętrznych okładzin z tworzyw
sztucznych, blach trapezowych;
b) kolor elewacji:
- pastelowy,
- zakaz stosowania kolorów kontrastujących
z otaczającą zabudową oraz powodującej
dysharmonię w krajobrazie;
c) pokrycia dachowe budynków:
- dachówka, blachy płaskie, blachy dachówkowe, gonty - w tonacjach: brązów, czerwieni, szarości, grafitu i czerni,
3) ogrodzenia działek winny być budowane lub
przebudowywane w miejscu wyznaczonym
obowiązującą dla drogi linią rozgraniczającą lub
cofnięte do wnętrza terenu, z uwzględnieniem:
a) nakazu stosowania materiałów takich jak:
drewno, kamień, cegła, siatka stalowa, ogrodzenia stalowe lub odpowiednik,
b) dopuszczenia stosowania murów pełnych,
z zastrzeżeniem, iż nie mogą być stosowane
na więcej niż 70% długości ogrodzenia,
c) dopuszczenia stosowania ogrodzeń ażurowych licowych i tynkowanych,
d) dopuszczenia stosowania jako ogrodzenia
zieleni średniej - krzewy i żywopłoty,
e) zakazu stosowania ogrodzeń z prefabrykowanych przęseł z płyt betonowych od strony
dróg publicznych;
4) w przyległych do dróg terenach, odpowiednio
do ich przeznaczenia, ustala się lokalizację nowych budynków od strony drogi w obowiązujących lub nieprzekraczalnych liniach zabudowy,
a w sytuacji braku na rysunku planu linii zabudowy z zachowaniem przepisów odrębnych.
§ 7. Ustala się następujące warunki dla realizacji
nośników reklamowych i informacji wizualnej
dla obszaru objętego planem:
1) będących indywidualnymi budowlami: wyklucza się możliwość realizacji budowli stanowiących konstrukcję nośną wielkogabarytowych reklam o formacie przekraczającym
jeden z wymiarów 1,5 x 2,0 m oraz realizacji
reklam o tych wymiarach;
2) zintegrowanych z budynkami i innymi budowlami: wyklucza się możliwość przekrywania nośnikami reklamowymi całości lub
znacznych (powyżej 30%) powierzchni elewacji frontowych czy budynków, od strony
przestrzeni publicznych;
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3) ustalenia powyższe nie obowiązują w stosunku
do nośników reklamowych i informacyjnych
związanych z krótkoterminowymi zdarzeniami
sportowymi, kulturalnymi i innymi.
§ 8. Dla terenów i działek, w zależności od przeznaczenia, ustala się następujące zasady bilansowania miejsc parkowania dla działek:
1) zabudowanych w dniu wejścia w życie planu - potrzeby parkingowe winny być bilansowane w ich
granicach, z dopuszczeniem możliwości parkowania w granicach terenów położonych w liniach rozgraniczających dróg KDD, przy czym dopuszczenie
dotyczy również działek, na których planowana jest
rozbudowa w rzucie istniejących obiektów, nie odnosi się natomiast do przypadków budowy nowych
samodzielnych budynków na działkach już zabudowanych;
2) niezabudowanych w dniu wejścia w życie planu dla wszystkich nowych budynków realizowanych
na działkach budowlanych jeszcze niezabudowanych lub działkach, które staną się niezabudowane
w wyniku wyburzenia obiektów istniejących obowiązuje pełne bilansowanie się potrzeb parkingowych bezpośrednio wewnątrz granic poszczególnych działek budowlanych, z nakazem stosowania
następujących wskaźników parkingowych:
a) dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN - lokalizacja w granicach działki co
najmniej jednego miejsca parkingowego lub garażu dla 1 lokalu mieszkalnego i co najmniej
1 miejsca parkingowego dla każdego nowego
dopuszczonego planem lokalu użytkowego,
b) dla terenów zabudowy usługowej U - lokalizacja
w granicach działki budowlanej co najmniej
1 miejsca parkingowego lub garażu, dla każdych
rozpoczętych 25,0m² powierzchni użytkowych,
z wyłączeniem powierzchni pomocniczych, technicznych i gospodarczych,
c) dla terenów zabudowy usługowej sakralnej UKs lokalizacja w granicach działki budowlanej co
najmniej 1 miejsca parkingowego lub garażu, dla
każdych 50 użytkowników,
d) dla pozostałych terenów liczba miejsc postojowych winna gwarantować właściwą obsługę terenów i wynikać bezpośrednio z programu użytkowego.
Rozdział 4
Zasady ochrony ņrodowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego
§ 9. W planie, z uwagi na ochronę środowiska,
przyrody i krajobrazu kulturowego:
1) zakazuje się, z zastrzeżeniem pozostałych punktów
ust.1, lokalizacji nowych przedsięwzięć:
a) mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w terenach objętych planem, z dopuszczeniem przedsięwzięć związanych z realizacją
i remontem dróg, uzbrojenia terenu oraz infrastruktury technicznej,
b) potencjalnie mogących znacząco oddziaływać na
środowisko
w terenach
objętych
planem,
z dopuszczeniem realizacji tych przedsięwzięć
w terenach oznaczonych symbolem U, ZC, UP
oraz przedsięwzięć związanych z realizacją
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i remontem dróg, uzbrojenia terenu, infrastruktury technicznej, rozbudowy cmentarza oraz budową parkingów;
2) zakazuje się wprowadzania działalności związanej
ze: składowaniem, gromadzeniem, przetwarzaniem
lub wytwarzaniem wyrobów z materiałów odzyskiwanych z odpadów;
3) dla wszystkich terenów i działek niezależnie od
ustaleń zdefiniowanych dla poszczególnych przeznaczeń obowiązującymi w zakresie ochrony środowiska są wymogi przepisów odrębnych;
4) dla wszystkich istniejących w dniu wejścia w życie
planu funkcji:
a) związanych ze składowaniem, gromadzeniem,
przetwarzaniem lub wytwarzaniem wyrobów
z materiałów odzyskiwanych z odpadów,
b) potencjalnie mogących znacząco oddziaływać na
środowisko
dopuszcza się wyłącznie działania o charakterze
remontu lub zmiany technologii na mniej uciążliwą.
§ 10. W zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem:
1) nakazuje się spełnianie warunków w zakresie emisji
gazów i pyłów do powietrza, w tym hermetyzację
procesów technologicznych oraz stosowanie urządzeń chroniących środowisko w celu ograniczenia
emisji do powietrza;
2) nakazuje się stosowanie paliw o niskiej zawartości
związków siarki i popiołu oraz technologii gwarantujących dotrzymanie dopuszczalnych stężeń
w powietrzu oraz w gazach wylotowych.
§ 11. W zakresie ochrony przed hałasem:
1) zakazuje się lokalizacji obiektów budowlanych
i urządzeń przekraczających wymogi w zakresie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku wynikających z przepisów odrębnych;
2) ochronie
przed
hałasem
zdefiniowanym
w przepisach odrębnych podlega zabudowa mieszkaniowa, do których należą tereny zabudowy
mieszkaniowej niskiej intensywności oznaczone
symbolem MN;
3) pozostałe tereny nie są objęte ochroną przed dopuszczalnym poziomem hałasu, w trybie przepisów
odrębnych, stąd zapewnienie odpowiednich warunków w znajdujących się w ich granicach pomieszczeniach przeznaczonych do zamieszkania ludzi powinno odbywać się w trybie przepisów techniczno-budowlanych
poprzez
zastosowanie
w budynku odpowiednich materiałów i rozwiązań
technicznych.
§ 12. W zakresie ochrony powierzchni ziemi
i środowiska ustala się, iż masy ziemne przemieszczone w trakcie budowy należy wykorzystać
w pierwszej kolejności do niwelacji terenu lub
ukształtowania form terenu spełniających funkcje
estetyczne i ekranujących poszczególne nieruchomości.
§ 13. W zakresie ochrony wód przed zanieczyszczeniem wprowadza się wymóg zabezpieczenia przed
przenikaniem zanieczyszczeń dla realizacji przedsięwzięć mogących prowadzić do zanieczyszczenia wód
powierzchniowych i podziemnych takich, jak: parkin-
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gi, cmentarze stosownie do lokalnych warunków
hydrogeologicznych.
§ 14. W zakresie ochrony
i wartości krajobrazowych:

terenów

zieleni

1) nakazuje się ochronę lokalnych wartości krajobrazu
oraz zieleni poprzez zachowanie i utrzymanie
w miarę możliwości, istniejących zadrzewień;
2) zakazuje się wycinki drzew i krzewów bez ważnych
powodów takich, jak bezpieczeństwo użytkowania
dróg, placów, obiektów kubaturowych oraz urządzeń i sieci infrastruktury - zakaz nie dotyczy cięć
zdrowotnych, rutynowych zabiegów ogrodniczych;
Rozdział 5
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków
oraz dóbr kultury współczesnej
§ 15.
1. W obszarze objętym planem nie występują obszary
ścisłej i pośredniej ochrony konserwatorskiej
obiektów wpisanych do rejestru zabytków.
2. W obszarze objętym planem nie występują strefy
ścisłej ochrony stanowisk archeologicznych wpisanych do rejestru zabytków.
3. W planie nie występują budynki i budowle zabytkowe objęte ochroną przez wpisanie do rejestru
zabytków województwa małopolskiego lub ujęte
w gminnej ewidencji zabytków.
4. W obszarze objętym planem nie wskazuje się
obiektów, które powinny podlegać ochronie na
podstawie zakwalifikowania do dóbr kultury
współczesnej.
Rozdział 6
Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania
przestrzeni publicznych

§ 16.
1. W obszarze objętym planem występują następujące tereny zaliczane do przestrzeni publicznych
w rozumieniu ustawy i przepisów odrębnych:
a) tereny dróg publicznych
b) teren cmentarza
c) tereny zieleni urządzonej
2. W granicach przestrzeni publicznych:
1)nakazuje się stosować do zapisów uchwały,
w szczególności w zakresie ustaleń szczegółowych dla poszczególnych przeznaczeń;
2)dopuszcza się realizację elementów małej architektury związanych z wyposażeniem terenów publicznych;
3)zakazuje się lokalizacji tymczasowych obiektów
usługowo-handlowych, jeśli z tekstu uchwały nie
wynika inaczej;
4) dopuszcza się utrzymanie istniejących i lokalizację nowych elementów uzbrojenia technicznego terenów na warunkach określonych
w rozdziale 12.

Poz. 3206
Rozdział 7
Przeznaczenie terenów, parametry i wskaźniki
kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania
terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów
i wskaźniki intensywnoņci zabudowy

§ 17. Ustalenia planu dla terenów o symbolu
przeznaczenia podstawowego MN:
1) Podstawowe przeznaczenie terenu: zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna wraz z przynależnym
zagospodarowaniem terenu.
2) Ustala się nakazy:
a) obowiązujące parametry i wskaźniki dla przeznaczenia podstawowego i przeznaczeń dopuszczonych:
- procent terenów zabudowanych do 30%,
- procent terenów biologicznie czynnych od
50%,
- wskaźnik intensywności zabudowy do 0,5;
b) wysokość zabudowy do 2 kondygnacji naziemnych i nie więcej niż 9,5 m dla budynków mieszkalnych oraz 5,0 m dla budynków gospodarczych;
c) forma głównych połaci dachu:
- dla budynków mieszkalnych dwu lub wielospadowa o nachyleniu 22º- 45º,
- dla budynków gospodarczych jedno lub dwuspadowa o nachyleniu do 45º.
3) Ustala się zakazy:
a) zabudowy szeregowej powyżej 4 segmentów,
b) realizacji na działce więcej niż trzech stanowisk
boksów garażowych.
4) Dopuszcza się:
a) usługi z zastrzeżeniem iż: wielkość działki budowlanej będzie gwarantować obsługę funkcji
w zakresie: dojazdów, dostaw, miejsc parkingowych, składowania odpadów,
b) utrzymanie istniejących wolnostojących obiektów usługowych,
c) utrzymanie i realizację nowych upraw szklarniowych oraz ogrodowych.
§ 18. Ustalenia planu dla terenów o symbolu
przeznaczenia podstawowego U:
1) Podstawowe przeznaczenie terenu: zabudowa
usługowa taka jak: usługi, obiekty handlowe – handlu detalicznego wraz z przynależnym zagospodarowaniem terenu.
2) Ustala się nakazy:
a) obowiązujące parametry i wskaźniki dla przeznaczenia podstawowego i przeznaczeń dopuszczonych:
- procent terenów zabudowanych do 70%,
- procent terenów biologicznie czynnych od
10%,
- wskaźnik intensywności zabudowy do 1,0,
b) wysokość zabudowy do 3 kondygnacji naziemnych i nie więcej niż 12,0 m dla budynków usługowych oraz 5,0 m dla budynków gospodarczych
i pomocniczych,
c) forma głównych połaci dachu:
- dla budynków usługowych jedno, dwu lub
wielospadowa o nachyleniu do 45º,
- dla budynków pozostałych jedno lub dwuspadowa o nachyleniu do 45º,
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d) realizacja przynajmniej 40% wymaganej powierzchni
terenów
biologicznie
czynnych
w formie zieleni wysokiej lub żywopłotów.
3) Ustala się zakazy:
a) zabudowy nowymi obiektami usługowymi
o powierzchni zabudowy powyżej 500,0 m2,
z zastrzeżeniem dopuszczeń,
b) wynikające z przepisów odrębnych w związku
z położeniem terenu KW/1U w odległości do 50
m od cmentarza,
c) zagospodarowania i zabudowy tymczasowej.
4) Dopuszcza się:
a) utrzymanie istniejącego zagospodarowania,
b) lokale mieszkalne dla właścicieli,
c) inwestycje zaliczane do przedsięwzięć mogących
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
§ 19. Ustalenia planu dla terenów o symbolu
przeznaczenia podstawowego UKs:
1) Podstawowe przeznaczenie terenu: zabudowa kultu
religijnego, taka jak kościoły, kaplice, budynki parafialne, sale katechetyczne wraz z przynależnym zagospodarowaniem terenu.
2) Ustala się nakazy:
a) obowiązujące parametry i wskaźniki dla przeznaczenia podstawowego i przeznaczeń dopuszczonych:
- procent terenów zabudowanych do 60%,
- procent terenów biologicznie czynnych od 5%,
- wskaźnik intensywności zabudowy do 1,0,
b) zachowanie istniejącej wysokość budynku, pozostałych budynków do 10,0m,
c) forma głównych połaci dachu: indywidualna.
3) Ustala się zakazy: zagospodarowania i zabudowy
tymczasowej.
4) Dopuszcza się: lokale mieszkalne.
§ 20. Ustalenia planu dla terenów o symbolu
przeznaczenia podstawowego UP:
1) Podstawowe przeznaczenie terenu: parkingi wraz
z przynależnym zagospodarowaniem terenu.
2) Ustala się nakazy:
a) obowiązujące parametry i wskaźniki dla przeznaczenia podstawowego i przeznaczeń dopuszczonych:
- procent terenów utwardzonych do 90%,
- procent terenów biologicznie czynnych od
10%,
3) Dopuszcza się: wyznaczenie miejsca czasowego
gromadzenia odpadów.
§ 21. Ustalenia planu dla terenu o symbolu przeznaczenia podstawowego ZP:
1) Podstawowe przeznaczenie terenu: zieleń urządzona, wraz z przynależnym zagospodarowaniem terenu, z wyłączeniem garaży.
2) Ustala się wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej min.20%.
3) Ustala się zakazy:
a) zabudowy tymczasowej,
b) lokalizacja zabudowy nadziemnej,
c) lokalizacja wszelkich elementów reklamowych.
4) Dopuszcza się: lokalizację miejsc parkingowych.
§ 22. Ustalenia planu dla terenu o symbolu przeznaczenia podstawowego ZN:
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1) Podstawowe przeznaczenie terenu: zieleń nieurządzona, zieleń izolacyjna wraz z przynależnym zagospodarowaniem terenu, z wyłączeniem obiektów
kubaturowych.
2) Ustala się wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej min.20%.
3) Ustala się zakazy:
a) zabudowy tymczasowej,
b) lokalizacji wszelkich elementów reklamowych.
4) Dopuszcza się realizację elementów ochrony akustycznej od układu komunikacyjnego.
§ 23. Ustalenia planu dla terenu o symbolu przeznaczenia podstawowego ZC:
1) Podstawowe przeznaczenie terenu: istniejące
i planowane cmentarze wraz z przynależnym zagospodarowaniem terenu.
2) Ustala się nakazy:
a) utrzymania i rozbudowy istniejących cmentarzy
w granicach wyznaczonego terenu,
b) utrzymania istniejącej i realizacji nowej zieleni
indywidualnie projektowanej,
c) trwałego ogrodzenia nieruchomości.
3) Ustala się zakazy:
a) lokalizacji budynków i budowli, za wyjątkiem dopuszczonych,
b) lokalizacji budynków i budowli związanych
z funkcjami kremacji.
4) Dopuszcza się: nową zabudowę o powierzchni zabudowy do 200,0m2, wysokości 6,0 m, z dopuszczeniem
lokalnej dominanty takiej jak.: kaplice, administracja
cmentarza, sanitariaty, pomieszczenia gospodarcze.
§ 24. Ustalenia planu dla terenów dróg publicznych o symbolu przeznaczenia podstawowego KDD:
1) Podstawowe przeznaczenie – drogi publiczne, wraz
z przynależnym zagospodarowaniem terenu.
2) Ustala się nakazy dla poszczególnych klas dróg
ustala się szerokości w liniach rozgraniczających
wynikające z rysunku planu, jednak nie mniejsze
niż: dla dróg dojazdowych KDD 10,0 m,
3) Ustala się zakaz nowej zabudowy wewnątrz linii rozgraniczających drogi - nie dotyczy obiektów budowlanych dopuszczonych na mocy przepisów odrębnych,
w tym wiat, zadaszeń i kiosków lokalizowanych
w miejscach przystanków komunikacji zbiorowej.
4) Dopuszcza się:
a) uzupełniające przeznaczenie lub sposoby zagospodarowania takie jak budowle dopuszczone
w trybie przepisów odrębnych, zieleń towarzysząca budowlom, w tym zieleń izolacyjna, elementy uzbrojenia i wyposażenia technicznego,
b) realizację infrastruktury technicznej związanej
z obsługą zagospodarowania terenu wraz z zagwarantowaniem dojazdu,
c) miejsca parkingowe.
Rozdział 8
Granice i sposoby zagospodarowania terenów
podlegających ochronie, ustalonych na podstawie
przepisów odrĉbnych
§ 25.
1. W obszarze objętym planem nie występują obszary
bezpośredniego zagrożenia powodzią i narażenia
na niebezpieczeństwo podtopień.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 371

– 21949 –

2. Wyznacza się:

1) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
o symbolu przeznaczenia podstawowego MN
nowo wydzielane działki budowlane winny
spełniać wymogi minimalnych szerokości oraz
powierzchni: dla zabudowy wolnostojącej odpowiednio: co najmniej 16,0m i co najmniej
500,0m²;
2) dopuszcza się podziały, scalenia i łączenia działek w celu regulacji granic lub polepszenia ich
funkcjonalności, z zastrzeżeniem iż w/w działania nie doprowadzą do pozbawienia, jeżeli istnieją, cech działki budowlanej bezpośrednio sąsiadujących działek gruntu;
3) dla pozostałych nowo wydzielanych działek budowlanych minimalne ich szerokości oraz powierzchnie winny gwarantować właściwą obsługę przeznaczenia podstawowego i dopuszczonego działki.

1) strefę pięćdziesięciometrowej ochrony sanitarnej
cmentarza SOC1;
2) strefę stupięćdziesięciometrowej ochrony sanitarnej cmentarza SOC2 w przypadku gdy
w otoczeniu cmentarza nie ma rozwiniętej sieci
wodociągowej;
3) w zasięgu stref ustala się, iż obowiązują nakazy,
zakazy i dopuszczenia wynikające z przepisów
odrębnych.
3. W obszarze objętym planem nie występują obszary
zagrożone osuwaniem się mas ziemnych.
4. Wyznacza się:
1) strefę TG – terenu i obszaru górniczego „Tarnów
-1” (Dec. Ministra Środowiska Nr DGe-47717/4575/08/MS z dnia 2008-07-07), oddziaływania
i warunków
wynikających
z dotychczasowej
i planowanej działalności górniczej,
2) w zasięgu strefy TG obowiązują przepisy odrębne;
3) odwierty gazowe wraz ze strefami, w zasięgu
których obowiązuje zakaz zabudowy.
5. W obszarze objętym planem nie występują obszary
Głównych Zbiorników Wód Podziemnych.
6. W obszarze objętym planem nie występują tereny
zamknięte w rozumieniu przepisów odrębnych.
7. W obszarze objętym planem nie występują obszary
Natura 2000.
Rozdział 9
Zasady modernizacji, rozbudowy, budowy systemów
komunikacji
§ 26.
1. Plan wyznacza tereny komunikacji drogowej dojazdowej – KDD. Ustalenia planu dla terenów
o symbolu KDD określono w par. 24.
2. Na całym obszarze planu dopuszcza się wyznaczenie oraz wydzielenie nie wskazanych na rysunku
planu dróg wewnętrznych o szerokości nie mniejszej niż 5,0 m.
Rozdział 10
Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału
nieruchomoņci

3. Przy nowych podziałach i scaleniach istniejących
nieruchomości granice nowych działek winny być
wyznaczane pod kątem prostym w stosunku do
granicy
przyległej
do
drogi
publicznej
z dopuszczeniem odstępstwa plus minus 10 stopni, warunek ten może nie obowiązywać
w przypadku gdy pozostałe podziały działek położonych przy tej samej drodze publicznej i tej samej
stronie drogi publicznej są inne i nie podlegają
zmianom, w tym przypadku ustala się zasadę wyznaczania przedmiotowych granic równolegle do
istniejących podziałów własnościowych.
4. Plan nie ogranicza zasad tyczenia innych granic
działek niż te, które są wspólne z drogami publicznymi.
5. W granicach działki budowlanej, nie jest wymagane scalenie lub łączenie występujących w jej granicach działek gruntu, a w stosunku do granic
wewnętrznych działek budowlanych nie muszą
być
zachowane
odległości
od
istniejącej
i planowanej zabudowy, wynikające z przepisów
odrębnych.
6. W przypadku tyczenia w terenie wyznaczonych
w planie linii rozgraniczających, dla terenów, terenów dróg, z uwagi na grafikę i przyjętą w rysunku
planu odpowiednią grubość linii, za punkt odniesienia tyczenia przyjmuje się środek osi danej linii
rozgraniczającej.
Rozdział 11
Szczególne warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia

§ 27.
1. Zasady dokonywania podziałów geodezyjnych
terenów, w tym wydzielenia terenów dróg, należy
przyjmować zgodnie z ustaleniami graficznymi rysunku planu oraz odpowiednimi ustaleniami tekstowymi uchwały.
2. W granicach wszystkich terenów plan określa
szczegółowe zasady wydzielania działek, w tym zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości
wewnątrz poszczególnych terenów, które należy
dokonywać zgodnie z: przepisami odrębnymi i odpowiednimi ustaleniami uchwały, w szczególności
takim jak:
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§ 28.
1. W obszarze objętym planem nie występują obszary
ochrony konserwatorskiej.
2. W obszarze objętym planem nie występują tereny
zamknięte w rozumieniu przepisów odrębnych.
3.

Plan wprowadza zakaz nowej zabudowy
w granicach terenów oznaczonych symbolem ZP
za wyjątkiem obiektów infrastruktury technicznej
oraz drogowej.
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4. Plan wyznacza strefy ochrony sanitarnej cmentarza
– SOC1 i SOC2. Ustalenia planu dla stref SOC1
i SOC2 określono w par. 25.
5. Plan wyznacza strefy obszarów i terenów górniczych. Ustalenia planu dla stref TG określono
w par. 25.
Rozdział 12
Okreņlenie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów infrastruktury technicznej
i gospodarowania odpadami
§ 29.
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8) dla istniejących i planowanych sieci, dla których
w planie wyznaczono graficznie zasięgi stref
ochronnych
i stref
obsługi
technicznej,
w których obowiązuje ograniczenie prawa swobodnego dysponowania terenem w zakresie
wynikającym z przepisów odrębnych, w przypadku potwierdzenia przez dysponenta sieci
o złagodzeniu ograniczeń - zmniejszeniu lub likwidacji zasięgu strefy, dopuszcza się zagospodarowanie pozyskanych terenów zgodnie z ich
przeznaczeniem w planie zachowując, zgodność
planowanego przedsięwzięcia z planem.

3. Dla wszystkich terenów - działek, ustala się
w zależności od potrzeb wyposażenie w sieci:

1. W planie określa się zasady obsługi w zakresie
infrastruktury technicznej tj.: sieci, obiektów technologicznych
i inżynierskich
oraz
urządzeń
i instalacji, dla których nie wyznaczono samodzielnych terenów, które położone są w granicach innych wyodrębnionych w planie terenów o różnym
przeznaczeniu, w tym w terenach drogowych.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

2. Ilekroć w planie jest mowa o uzbrojeniu terenu –
działki lub infrastrukturze technicznej, dla wszystkich rodzajów infrastruktury technicznej obowiązują następujące ustalenia ogólne:

wraz ze związanymi z nimi urządzeniami wynikającymi z przepisów odrębnych.

1) dopuszcza
się
utrzymanie
istniejących
i realizację nowych elementów infrastruktury
technicznej w granicach linii rozgraniczających
drogi pod warunkiem zachowania przepisów
odrębnych;
2) dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach ich
utrzymanie i realizację poza ww. liniami pod
warunkiem, iż planowane przebiegi – trasy, lub
lokalizacje, nie są kolizyjne dla tych terenów
z pozostałymi ustaleniami planu;
3) przebiegi sieci, lokalizacja nowych budowli inżynierskich itp. inwestycji, które nie posiadają
swojego jednoznacznego graficznego oznaczenia w rysunku planu, a określone są, lub wynikają z tekstu uchwały, są zgodne z planem
i mogą być realizowane na bieżąco zgodnie
z potrzebami wnioskodawców oraz możliwościami poszczególnych dysponentów i użytkowników mediów, przy zachowaniu pozostałych
ustaleń planu;
4) wszelkie oznaczone na rysunku planu istniejące
i planowane przebiegi sieci mają charakter
orientacyjny i odnoszą się wyłącznie do podstawowych systemów zasilania i obsługi;
5) wydzielanie niezależnych nieruchomości dla inwestycji liniowych lub obiektów technologicznych możliwe jest niezależnie od ustaleń szczegółowych dla poszczególnych terenów;
6) w przypadkach planowania jakichkolwiek prac
związanych z remontem, przebudową lub budową nowych elementów infrastruktury technicznej należy zachować strefy ochronne od pozostałych elementów uzbrojenia, budynków,
budowli i zagospodarowania sieci zgodnie
z przepisami odrębnymi;
7) przebudowy i remontu systemów infrastruktury
technicznej należy realizować wyprzedzająco lub
równolegle z docelowym programem zagospodarowania obszaru przestrzeni publicznej;

wodociągową;
elektroenergetyczną;
kanalizację sanitarną i deszczową;
ciepłowniczą;
gazową;
teletechniczną;
inne nie wymienione z nazwy;

4. W zakresie sieci wodociągowej ustala się zasady
przebudowy, rozbudowy i budowy:
1) rozbudowa systemu wodociągów z zagwarantowaniem w pierwszym rzędzie docelowego zapotrzebowania na wodę dla celów bytowo –
komunalnych;
2) dopuszczenia użytkowania i lokalizowania nowych studni, z zastrzeżeniem par. 25 ust.2 pkt.3;
3) zapewnienia zaopatrzenia w wodę do celów
przeciwpożarowych, zewnętrznego gaszenia pożarów, zgodnie z przepisami odrębnymi.
5. W zakresie sieci elektroenergetycznej ustala się
zasady przebudowy, rozbudowy i budowy:
1) realizacja linii kablowych, z jednoczesnym dopuszczeniem utrzymania i rozbudowy napowietrznych oraz ziemnych linii elektroenergetycznych;
2) lokalizacja nowych stacji transformatorowych:
na działkach wydzielonych, będących we władaniu dostawcy energii, w terenach zielonych,
bądź w granicach terenów o pozostałych przeznaczeniach;
3) budowa oraz rozbudowa i modernizacja sieci
rozdzielczej wysokiego, średniego i niskiego
napięcia będzie realizowana w przypadku zaistnienia takiej potrzeby;
4) ewentualna zmiana przebiegu sieci energetycznych będzie możliwa po uzyskaniu warunków
przebudowy
i uzgodnieniu
odpowiedniego
rozwiązania technicznego z władającym siecią.
6. W zakresie sieci kanalizacyjnej ustala się zasady
przebudowy, rozbudowy i budowy:
1) zakaz odprowadzania i gromadzenia ścieków
w zbiornikach
bezodpływowych,
ustalenie
obowiązuje tylko nowe przedsięwzięcia zlokalizowane w zasięgu zrealizowanego systemu sieci kanalizacyjnej;
2) dopuszcza się w terenach poza zasięgiem systemu sieci kanalizacyjnej oraz dla istniejącej za-
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budowy rozproszonej realizację oczyszczalni indywidualnych lub szczelnych zbiorników bezodpływowych;
3) dopuszczenie stosowania systemów indywidualnych lub grupowych oczyszczalni ścieków
z odprowadzeniem ich do wód lub ziemi, w tym
dołów chłonnych, pod warunkiem zgłoszenia
ich w trybie wynikającym z prawa budowlanego
i prawa ochrony środowiska oraz pod warunkiem przeprowadzenia badań hydrogeologicznych potwierdzających, że miejsce wprowadzania ścieków oddzielone jest warstwą gruntu od
najwyższego użytkowego poziomu wodonośnego wód podziemnych;
4) dopuszcza się odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych z ulic publicznych do kanalizacji deszczowej z dopuszczeniem rozwiązań
tymczasowych w formie odprowadzenia wód
deszczowych do rowów, pod warunkiem spełnienia wymogów przepisów odrębnych.
7. W zakresie dostaw ciepła ustala się zasady przebudowy, rozbudowy i budowy:
1) dla istniejącej i projektowanej zabudowy,
z istniejących – przebudowywanych i projektowanych lokalnych kotłowni, indywidualnych
źródeł ciepła, w oparciu o różne paliwa poprzez
zastosowanie
ekologicznych
urządzeń
i technologii, które ograniczają wielkość emisji
i zanieczyszczeń powietrza poprzez stosowanie
„czystych” paliw;
2) w nowych i przebudowywanych obiektach stosowanie urządzeń w ramach centralnego
ogrzewania w których stosowane są paliwa
o niskiej zawartości związków siarki i popiołu
oraz technologii gwarantujących dotrzymanie
dopuszczalnych stężeń w powietrzu oraz
w gazach wylotowych.
8. W zakresie sieci gazowej ustala się zasady przebudowy, rozbudowy i budowy:
1) utrzymanie i rozbudowa rozdzielczej sieci gazowej średniego i niskiego ciśnienia oraz gazociągów wysokoprężnych;
2) dopuszcza się budowę nowych urządzeń, przebudowy, remontu i rozbiórki istniejących urządzeń w ramach zasięgu odległości wolnych od
zabudowy od gazociągów, obiektów budowlanych oraz innych urządzeń infrastruktury technicznej związanych z eksploatacją gazu ziemnego;
3) odległości podstawowe istniejących gazociągów od obiektów terenowych w zależności od
rodzaju obiektu określają przepisy odrębne;
4) strefa obsługi technicznej dla istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia wynika z obowiązujących przepisów odrębnych:
a) w strefie tej nie należy realizować żadnych
zamierzeń inwestycyjnych mogących utrudnić bieżącą eksploatację gazociągów;
b) w strefach technicznej obsługi dla gazociągów średniego i niskiego ciśnienia dopuszcza się realizację dróg i ścieżek pieszych
i rowerowych, wraz z zielenią niską, z zachowaniem odległości wynikających z przepisów odrębnych;
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c) dopuszczenie lokalizacji naziemnych instalacji zbiornikowych na gaz płynny, w miejscach
niewidocznych
z podstawowego
i uzupełniającego układu drogowego, przysłoniętych budynkami, budowlami, zielenią
izolacyjną, w odległości od 10m od linii rozgraniczających tych dróg.

9. W zakresie sieci telekomunikacyjnej ustala się zasady przebudowy, rozbudowy i budowy:
1) na całym obszarze dopuszcza się lokalizowanie
nowych: stacji i urządzeń nadawczych i centrali
telekomunikacyjnych oraz budowli technicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi;
2) zachowanie wszystkich wymogów lokalizacyjnych i formalno prawnych związanych z ich realizacją.
§ 30.
1. W zakresie gospodarowania odpadami ustala się:
1) dla całego obszaru objętego planem obowiązuje
zakaz składowania i utylizacji odpadów;
2) dopuszcza się krótkoterminowe gromadzenie
odpadów komunalnych na podstawie przepisów
odrębnych i odpadów produkcyjnych w granicach działek na których są wytwarzane, lub przeznaczane do wykorzystania w ich granicach;
3) nakaz wyposażenia dróg, terenów pieszych,
w urządzenia do gromadzenia odpadów, dostosowane do technologii ich wywozu i utylizacji;
4) zakaz prowadzenia gospodarki odpadami, mogącej mieć negatywny wpływ na wody powierzchniowe i podziemne.
2. W zakresie gospodarowania odpadami obowiązują
przepisy odrębne oraz obowiązująca Uchwała Rady Gminy Tarnów.
Rozdział 13
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania,
urządzania i użytkowania terenów
§ 31. Ustala się następujące zasady tymczasowego zagospodarowania części lub całości działki,
położonej w granicach terenu o przeznaczeniu podstawowym i dopuszczonym:
1) utrzymanie istniejącego sposobu i stanu zagospodarowania terenu, do czasu realizacji ustaleń planu;
2) dopuszczenie realizacji zaplecza budowy oraz
przedsięwzięć tymczasowych nie będących obiektem budowlanym, w tym tymczasowych terenów
parkingów z zastrzeżeniem, iż przedsięwzięcia spełnią wymogi wynikające z przepisów odrębnych
oraz ustaleń szczegółowych planu.
Rozdział 14
Okreņlenie stawek procentowych, na podstawie
których ustala siĉ opłatĉ, o której mowa w art. 36
ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym
§ 32. Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy ustala się
stawkę opłaty od wzrostu wartości nieruchomości
z tytułu uchwalenia planu:
1) MN – 20%
2) U – 25%
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3) UKs – 10%
4) UP, ZP, ZN, KDD – 5%
Rozdział 15
Ustalenia końcowe
§ 33.
1. W obszarze objętym planem nie występują tereny
wymagające uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze.
2. W obszarze objętym planem nie występują tereny
wymagające uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne.
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§ 34. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Tarnów.
§ 35. Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej gminy.
§ 36. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodnicząca Rady Gminy
Wiesława Mitera
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Załącznik nr 1
do uchwały Nr VIII/73/2011
Rady Gminy Tarnów
z dnia 28 czerwca 2011 r.

* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:1000.
Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.
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Przewodnicząca Rady Gminy
Wiesława Mitera
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Załącznik nr 2
do uchwały Nr VIII/73/2011
Rady Gminy Tarnów
z dnia 28 czerwca 2011 r.
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Przewodnicząca Rady Gminy
Wiesława Mitera
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Załącznik nr 3
do uchwały Nr VIII/73/2011
Rady Gminy Tarnów
z dnia 28 czerwca 2011 r.

Przewodnicząca Rady Gminy
Wiesława Mitera
3206

3207
3207

UCHWAŁA NR VII/53/2011
RADY GMINY TOMICE
z dnia 17 czerwca 2011 r.
w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1951 z późn. zm.), oraz art. 212,
art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157,
poz. 1240) Rada Gminy Tomice uchwala, co następuje:

§ 1.
1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Tomice
o kwotę 16.764 zł, w tym:
-

dochody bieżące - 16.764 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
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2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2011 rok
o kwotę 469.472 zł, w tym:
- wydatki bieżące - 469.472 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
Zwiększenie wydatków bieżących budżetu obejmuje:
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych 235.472 zł, w tym:
a) wydatki statutowe jednostek budżetowych 235.472 zł.
2) Wydatki na dotacje - 60.000 zł.
3) Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 24.000 zł.
4) Wydatki na obsługę długu publicznego 150.000 zł.
3. Dokonuje się przeniesień wydatków na łączną kwotę 22.250 zł, w tym:
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b) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich
naliczone - 2.550 zł.
2)Dotacje na zadania bieżące - 10.000 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Tabela Nr 3 do Uchwały Budżetowej
Nr IV/24/2011 z dnia 28 stycznia 2011 r. dotycząca
przychodów i rozchodów budżetu otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 3. Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej
Nr IV/24/2011 z dnia 28 stycznia 2011 r. dotyczący
planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu
Gminy Tomice w 2011 roku otrzymuje brzmienie jak
załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Tomice.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych 12.250 zł, w tym:
a) wydatki statutowe jednostek budżetowych 9.700 zł,

Przewodniczący Rady Gminy
Zygmunt Szymczak

Załącznik nr 1
do uchwały Nr VII/53/2011
Rady Gminy Tomice
z dnia 17 czerwca 2011 r.
ZMIANY W DOCHODACH
Dział
756

Rozdział

Paragraf

75615

2680

Treņć
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowoņci prawnej oraz wydatki związane
z ich poborem
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności
cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych
i innych jednostek organizacyjnych
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych
w tym dochody bieżące
Razem

Zwiĉkszenia
16.764,00

16.764,00

16.764,00
16.174,00
16.764,00

Przewodniczący Rady Gminy
Zygmunt Szymczak
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Załącznik nr 2
do uchwały Nr VII/53/2011
Rady Gminy Tomice
z dnia 17 czerwca 2011 r.

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU GMINY TOMICE NA 2011 ROK
Dzi
ał

Rozdział

§

600
60016
427
0
430
0
750
75023

414
0

421
0
430
0
75075

421
0
75095
303
0
754

75412
282
0

Treņć

Transport
i łącznoņć
Drogi publiczne gminne
Zakup usług
remontowych
Zakup usług
pozostałych
Administracja
publiczna
Urzędy gmin
(miast i miast
na prawach
powiatu)
Wpłaty na
Państwowy
Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych
Zakup materiałów
i wyposażenia
Zakup usług
pozostałych
Promocja
jednostek
samorządu
terytorialnego
Zakup materiałów
i wyposażenia
Pozostała
działalność
Różne wydatki
na rzecz osób
fizycznych
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
Ochotnicze
straże pożarne
Dotacja celowa z budżetu
na finansowanie lub dofinansowanie
zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

Wydatki
bieżące

Wydatki
na realizacjĉ zadań
statutowych
zwiĉkszenia
186.472,00

Dotacje
na zadania bieżące

Ņwiadczenia na
rzecz osób
fizycznych

Obsługa
długu
publicznego

zwiĉkszenia
186.472,00

Wydatki
bieżące
jednostek
budżetowych
zwiĉkszenia
186.472,00

zwiĉkszenia
0,00

zwiĉkszenia
0,00

zwiĉkszenia
0,00

186.472,00

186.472,00

186.472,00

0,00

0,00

0,00

86.472,00

86.472,00

86.472,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

53.000,00

49.000,00

49.000,00

0,00

4.000,00

0,00

34.000,00

34.000,00

34.000,00

0,00

0,00

0,00

14.000,00

14.000,00

14.000,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

0,00

0,00

0,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

0,00

0,00

0,00

4.000,00

0,00

0,00

0,00

4.000,00

0,00

4.000,00

0,00

0,00

0,00

4.000,00

0,00

80.000,00

0,00

0,00

60.000,00

20.000,00

0,00

80.000,00

0,00

0,00

60.000,00

20.000,00

0,00

60.000,00

0,00

0,00

60.000,00

0,00

0,00
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0

757
75702

811
0

RAZEM

Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń
Obsługa długu
publicznego
Obsługa papierów wartościowych,
kredytów
i pożyczek
jednostek
samorządu
terytorialnego
Odsetki od
samorządowych papierów wartościowych
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20.000,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00

0,00

150.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150.000,00

150.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150.000,00

150.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150.000,00

469.472,00

235.472,00

235.472,00

60.000,00

24.000,00

150.000,00

Przewodniczący Rady Gminy
Zygmunt Szymczak
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Załącznik nr 3
do uchwały Nr VII/53/2011
Rady Gminy Tomice
z dnia 17 czerwca 2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Zygmunt Szymczak
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Załącznik nr 4
do uchwały Nr VII/53/2011
Rady Gminy Tomice
z dnia 17 czerwca 2011 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Treņć
Dochody ogółem
Wydatki ogółem
Przychody ogółem
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym
Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych
Spłata udzielonych pożyczek
Rozchody ogółem
Spłata otrzymanych pożyczek i kredytów

Kwota
16.670.155,70
20.533.895,83
4.893.740,13
3.500.000,00
1.373.740,13
20.000,00
1.030.000,00
1.030.000,00
Przewodniczący Rady Gminy
Zygmunt Szymczak
Załącznik nr 5
do uchwały Nr VII/53/2011
Rady Gminy Tomice
z dnia 17 czerwca 2011 r.

PLANOWANE KWOTY DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY TOMICE W 2011 ROKU
Dział

Rozdział

754

75412

900

90001

921

92105

92109
92116

926

Nazwa

BEZPIECZEŃSTWO
PUBLICZNE
I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Ochotnicze Straże
Pożarne
GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŅRODOWISKA
Gospodarka ściekowa
i ochrona wód

KULTURA I OCHRONA
DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Pozostałe zadania
w zakresie kultury

Domy i ośrodki kultury,
świetlice i kluby
Biblioteki

KULTURA FIZYCZNA
I SPORT

Rodzaj dotacji
z budżetu

Wydatki bieżące

85.000,00

dotacja celowa na
zdania bieżące

dotacja przedmiotowa dla zakładu
budżetowego

dotacja celowa na
zadania bieżące
zlecona do realizacji
dotacja podmiotowa
dotacja podmiotowa

z tego:
dla jednodla jednostek
stek sektora
spoza sektora
finansów
finansów pupublicznych
blicznych
0,00
85.000,00

85.000,00

0,00

85.000,00

96.950,00

96.950,00

0,00

96.950,00

96.950,00

0,00

598.000,00

575.000,00

23.000,00

23.000,00

0,00

23.000,00

280.000,00

280.000,00

0,00

295.000,00

295.000,00

0,00

67.000,00

0,00

67.000,00

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 371
92605

801
80104

851
85154

852
85214

Zadania w zakresie
kultury fizycznej
i sportu

OŅWIATA
I WYCHOWANIE
Przedszkola

OCHRONA ZDROWIA
Przeciwdziałanie alkoholizmowi

POMOC SPOŁECZNA
Zasiłki i pomoc
w naturze oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
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dotacja celowa na
zadania bieżące
zlecona do realizacji stowarzyszeniom

dotacja celowa na
zadania bieżące
realizowane na
podstawie porozumień między jst.

dotacja celowa na
zadania bieżące
realizowane na
podstawie porozumień między jst.

dotacja celowa na
zadania bieżące

OGÓŁEM

67.000,00

0,00

67.000,00

15.000,00

15.000,00

0,00

15.000,00

15.000,00

0,00

2.000,00
2.000,00

2.000,00
2.000,00

0,00
0,00

10.000,00
10.000,00

10.000,00
10.000,00

0,00
0,00

873.950,00

698.950,00

175.000,00

Przewodniczący Rady Gminy
Zygmunt Szymczak
3207

3208
3208

UCHWAŁA NR IX/36/2011
RADY GMINY SZAFLARY
z dnia 8 czerwca 2011 r.
w sprawie poboru podatków : rolnego, leņnego i od nieruchomoņci w drodze inkasa oraz okreņlenia inkasentów
i wynagrodzenia za inkaso
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) w związku
z art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku
rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969
z póź.zm.), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U.
z 2010 r., Nr 95, poz. 613z póź. zm.) art. 6 ust. 8 ustawy
z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U.
Nr 200, poz. 1682, Nr 216 z póź.zm.) oraz art.47 § 4a
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60
z póź. zm.) zarządza się co następuje:
§ 1. Uchwałą niniejszą Rada Gminy w Szaflarach:
1) zarządza pobór podatku rolnego, podatku leśnego
i podatku od nieruchomości od osób fizycznych
w drodze inkasa;
2) określa inkasentów w/w podatków;
3) określa termin płatności dla inkasentów;
4) wprowadza i określa wynagrodzenia dla inkasentów.
§ 2. Zarządza się na terenie gminy Szaflary pobór
podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa.

§ 3. Inkaso podatków rolnego, podatku leśnego
i podatku od nieruchomości powierza się sołtysom wsi
gminy Szaflary :
1) Bańska Niżna Józef Topór
2) Bańska Wyżna Andrzej Strzęp
3) Bór Stanisława Jarząbek
4) Maruszyna Józef Strama
5) Skrzypne Barbara Chramiec
6) Szaflary Władysław Migiel
7) Zaskale Andrzej Tylka
§ 4.
1. Inkasenci zobowiązani są do wpłaty pobranych podatków do kasy Urzędu Gminy lub bezpośrednio na
jej rachunek bankowy.
2. Ustala się, że ostatecznego rozliczenia z pobranych
podatków w danym miesiącu inkasenci dokonują
w terminie 3 dni roboczych następujących po ostatnim dniu, w którym zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa podatkowego wpłata podatku powinna
nastąpić.
3. W terminie, o którym mowa w ust.2 inkasenci winni
rozliczyć się z pobranych kwitariuszy.

Dziennik Urzędowy
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§ 5. Ustala się wynagrodzenie za inkaso
w wysokości 10% od sumy zainkasowanej i terminowo
przekazanej do kasy Urzędu Gminy lub na jej rachunek.
§ 6. Wypłata wynagrodzenia, o którym mowa w §
5 nastąpi w kasie Urzędu Gminy w terminie 14 dni od
dnia rozliczenia się inkasenta.
§ 7. Zarządzenie poboru podatków w drodze inkasa
nie wyklucza uiszczania należności przez podatników
bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy lub na właściwy
rachunek bankowy.

Poz. 3208,3209,3210

§ 8. Traci moc Uchwała Nr XXIII/114/2008 z dnia
2 września 2008 roku w sprawie poboru podatków :
rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa
oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
§ 9. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Szaflary:
Stanisław Szlĉk

3208

3209
3209

UCHWAŁA NR IX/37/2011
RADY GMINY SZAFLARY
z dnia 8 czerwca 2011 r.
w sprawie: zmiany uchwały nr XLVIII/223/2010 z dnia 26.04.2010r. dotyczącej zmiany uchwały nr XLIII/203/2009r.
z dnia 09.12.2009r. w sprawie ustalenia opłat za ņwiadczenia w Gminnym Przedszkolu w Szaflarach prowadzonym
przez Gminĉ Szaflary.
Na podstawie art.7 ust.1 pkt , art. 18 ust. 2 pkt 15,
art.40 ust.1 i art.41 ust1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), a także art.6 ust.1 pkt1
i art. 14 ust. 5 oraz art. 67 a ust.3, art.3 pkt 1ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
uchwala się, co następuje:
§ 1. § 2 pkt 2 uchwały nr XLVIII/223/2010 z dnia
26.04.2010r otrzymuje brzmienie: ’’Ustala się opłatę za
1 godzinę realizacji świadczenia w wysokości 2,55zł
(słownie : dwa złote 55/100) i nalicza się ją za każdą
rozpoczętą godzinę ponad czas realizacji podstawy programowej”.

§ 2. § 3 pkt 2 uchwały nr XLVIII/223/2010 z dnia
26.04.2010r otrzymuje brzmienie: ”W razie zadeklarowania przez rodziców (opiekunów) dziesięciogodzinnego systemu zajęć, opłatę za wszystkie świadczenia,
o których mowa w § 2 ustala się w łącznej miesięcznej
wysokości 267,75złotych od jednego dziecka.”
§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Szlĉk

3208

3209

3210
3210

UCHWAŁA NR XI/46/2011
RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNICY
z dnia 22 czerwca 2011 r.
w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Szczawnica na rok 2011
Na podstawie art. 239, art. 264 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 157 poz. 1240 ze zm ) oraz art. 18 ust. 2 pkt.4 i pkt 9
lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (DZ. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.) – Rada Miejska w Szczawnicy
uchwala co następuje:
§ 1. Zwiększa się dochody budżetu na rok 2011
o kwotę zł: 53.305,00; w tym: dochody bieżące
o kwotę zł: 53.305,00
- jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały
§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu na rok 2011
o kwotę zł: 40.000,00; w tym: dochody bieżące
o kwotę zł: 40.000,00
- jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu na rok 2011
o kwotę zł: 409.554,26
- jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały
z czego:
1. Wydatki bieżące na łączną kwotę zł: 38.074
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 38.074,00 zł z czego:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich
naliczane w kwocie zł: 1.764,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie zł:
36.310,00
- jak w załączniku 2.1

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 371

– 21967 –

z czego na wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie
24.769,00 zł, w tym ze środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 0 zł,
- jak w załączniku 2.1.1
2. Wydatki majątkowe na łączną kwotę zł: 371.480,26
w tym: wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie zł: 371.480,26
- jak w załączniku 2.2
z czego na wydatki majątkowe na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie
371.480,26 zł, w tym ze środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 0 zł,
- jak w załączniku 2.2.1
§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu na rok 2011
o kwotę zł: 396.249,26
- jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały

Poz. 3210
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie zł:
23.005,02
- jak w załączniku 2.1
z czego na wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie
24.769,00 zł, w tym ze środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 24.769,00 zł,
- jak w załączniku 2.1.1

2. Wydatki majątkowe na łączną kwotę zł: 371.480,24
w tym: wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie zł: 371.480,24
- jak w załączniku 2.2
z czego na wydatki majątkowe na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie
371.480,24 zł, w tym ze środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 371.480,24 zł,
- jak w załączniku 2.2.1

z czego:
1. Wydatki bieżące na łączną kwotę zł: 24.769,02
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie zł: 24.769,02 z czego:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich
naliczane w kwocie zł: 1.764,00

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczawnica.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w trybie określonym przepisami
szczególnymi

Przewodniczący Rady: Kazimierz Zachwieja
Załącznik nr 1
do uchwały Nr XI/46/2011
Rady Miejskiej w Szczawnicy
z dnia 22 czerwca 2011 r.
Zmiany w dochodach budżetu Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2011
Dział
1
700

Nazwa
2
Różne jednostki gospodarki mieszkaniowej
z tego: dochody bieżące
w tym:
~ wpływy z różnych opłat (§ 0690)
~ wpływy z usług (§ 0830)
~ wpływy z różnych dochodów (§ 0970)

Zwiĉkszenia
3
39 079,00
39 079,00

Zmniejszenia
4
35 000,00
35 000,00

20 000,00
15 000,00
4 079,00

35 000,00

750

Administracja publiczna
z tego: dochody bieżące
w tym: grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizayjnych (§ 0580)

6 536,00
6 536,00
6 536,00

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowoņci prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
z tego: dochody bieżące
w tym:
~ wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie
odrębnych ustaw (§ 0490)
~ wpływy z opłat za konecsje i licencje (§ 0590)
~ odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)

1 016,00

5 000,00

1 016,00

5 000,00
5 000,00

360,00
656,00

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 371
852

– 21968 –

Poz. 3210

Pomoc społeczna
z tego: dochody bieżące
w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)
Razem:

6 674,00
6 674,00
6 674,00

53 305,00

40 000,00

Przewodniczący Rady: Kazimierz Zachwieja

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XI/46/2011
Rady Miejskiej w Szczawnicy
z dnia 22 czerwca 2011 r.
Zmiany w wydatkach budżetu Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2011
Dział
1
630

Rozdział
2

Nazwa - treņć
3

63003

Turystyka
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
b) wydatki majątkowe

70005

Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
a) wydatki bieżące

700

720
72095

852
85295

921
92195

Zwiĉkszenia
4
338 430,00
338 430,00
338 430,00

Zmniejszenia
5
338 430,00
338 430,00
338 430,00

6 631,00
6 631,00
6 631,00

Informatyka
Pozostała działalność
a) wydatki bieżące
b) wydatki majątkowe

57 819,00
57 819,00
24 769,00
33 050,00

Pomoc społeczna
Pozostała działalność
a) wydatki bieżące

6 674,00
6 674,00
6 674,00

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Pozostała działalność
a) wydatki bieżące
b) wydatki majątkowe

0,26
0,26

57 819,00
57 819,00
24 769,00
33 050,00

0,26

0,26
0,26
0,02
0,24

409 554,26

396 249,26

Przewodniczący Rady: Kazimierz Zachwieja
Załącznik nr 2.1
do uchwały Nr XI/46/2011
Rady Miejskiej w Szczawnicy
z dnia 22 czerwca 2011 r.
Zmiany w wydatkach bieżących budżetu Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2011
Dział
1
700

Rozdział
2
70005

Nazwa - treņć
3
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
z tego: wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych

Zwiĉkszenia
4
6 631,00
6 631,00
6 631,00
6 631,00

Zmniejszenia
5

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 371
720
72095

852
85295

921
92195
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Informatyka
Pozostała działalność
z tego: wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
~ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
~ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
Pomoc społeczna
Pozostała działalność
z tego: wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych

24 769,00
24 769,00
24 769,00

24 769,00
24 769,00
24 769,00

1 764,00
23 005,00

1 764,00
23 005,00

6 674,00
6 674,00
6 674,00
6 674,00

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Pozostała działalność
z tego: wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych
Razem:

0,02
0,02
0,02
0,02

38 074,00

24 769,02

Przewodniczący Rady: Kazimierz Zachwieja
Załącznik nr 2.1.1
do uchwały Nr XI/46/2011
Rady Miejskiej w Szczawnicy
z dnia 22 czerwca 2011 r.
Wydatki na programy i projekty realizowane ze ņrodków publicznych pochodzących z funduszy unijnych na 2011 rok
Lp

1

Program - jego cel i zadania

Internet w domach mieszkańców Szczawnicy

Klasyfikacja
rozdział
§
4177
4179
4217
4219
72095
4307
4309
4357
4359
R a z e m:

Zwiĉkszenia

Zmniejszenia
1 764,00

1 764,00
459,00
459,00
21 662,00
21 662,00
884,00
884,00
24 769,00

24 769,00

Przewodniczący Rady: Kazimierz Zachwieja
Załącznik nr 2.2
do uchwały Nr XI/46/2011
Rady Miejskiej w Szczawnicy
z dnia 22 czerwca 2011 r.
Zmiany w wydatkach majątkowych budżetu Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2011
Dział
1
630

Rozdział
2

Nazwa - treņć
3

63003

Turystyka
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
w tym: inwestycje

72095

Informatyka
Pozostała działalność
w tym: inwestycje

720

Zwiĉkszenia
4
338 430,00
338 430,00
338 430,00

Zmniejszenia
5
338 430,00
338 430,00
338 430,00

33 050,00
33 050,00
33 050,00

33 050,00
33 050,00
33 050,00
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Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Pozostała działalność
w tym: inwestycje
Razem:

0,26
0,26
0,26

0,24
0,24
0,24

371 480,26

371 480,24

Przewodniczący Rady: Kazimierz Zachwieja
Załącznik nr 2.2.1
do uchwały Nr XI/46/2011
Rady Miejskiej w Szczawnicy
z dnia 22 czerwca 2011 r.
Wydatki na programy i projekty realizowane ze ņrodków publicznych pochodzących z funduszy unijnych na 2011 rok
Lp

Program - jego cel i zadania

1

Rewitalizacja uzdrowiskowego Parku Dolnego wraz
z elementami małej architektury uzdrowiskowej

2

Internet w domach mieszkańców Szczawnicy

3

Modernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury
w Szczawnicy

Klasyfikacja
rozdział
§
6057
63003
6059
6057
72095
6059
6057
92195
6059
R a z e m:

Zwiĉkszenia

Zmniejszenia
338 430,00

338 430,00
33 050,00
33 050,00
0,24
0,26
371 480,26

371 480,24

Przewodniczący Rady: Kazimierz Zachwieja
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UCHWAŁA NR IV/19/11
RADY GMINY ŻEGOCINA
z dnia 26 stycznia 2011 r.
w sprawie uchwalenia statutu ņrodowiskowego domu samopomocy w Żegocinie.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 oraz art.40 ust. 2
pkt 2 i art. 41 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz.1591- z późn. zm.) oraz art.11 ust.2 Ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 157, poz. 1240 z późń. zm/ oraz § 4 ust.1 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia
9 grudnia 2010r. w sprawie środowiskowych domów
samopomocy /Dz.U. z 2010r. Nr 238, poz.1586/ – Rada
Gminy Żegocina uchwala co następuje:
§ 1. Uchwala się Statut Środowiskowego Domu Samopomocy w Żegocinie zwany dalej „Domem” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
3210

Załącznik
do Uchwały Nr IV/19/11
Rady Gminy Żegocina
z dnia 26 stycznia 2011 r.
Statut
Rozdział 1.
Rozdział I
§ 1. Statut Środowiskowego Domu Samopomocy
w Żegocinie, określa jego nazwę, siedzibę, przedmiot
i zakres działalności, oraz zasady organizacji.

§ 2. Traci moc § 2 oraz załącznik do Uchwały
Nr XX/132/04 Rady Gminy Żegocina z dnia 10 grudnia
2004 r. w utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Żegocinie z chwilą wejścia w życie niniejszej
uchwały.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
___________
1)
Przedmiot i zakres działalności
2)
Zasady organizacji
Przewodniczący Rady Gminy Żegcoina
mgr Jan Marcinek
§ 2. Podstawę prawną działania Środowiskowego
Domu Samopomocy w Żegocinie zwanego dalej
„Domem” stanowią w szczególności
1) ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.),
2) ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm. )
3) ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach
samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458
z późn. zm.),
4) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),
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5) ustawa z dnia 19 sierpnia 1994r o ochronie zdrowia
psychicznego (Dz. U 111, poz. 535 z późn. zm.)
6) Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia
22 września 2005r w sprawie specjalistycznych
usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz. 1598
z późn. zm.)
7) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 09 grudnia 2010r w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010r Nr 23,
poz. 1586)
8) uchwała Nr XX/132/04 Rady Gminy Żegocina z dnia
4 grudnia 2004 r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Żegocinie.
9) niniejszy statut.
§ 3.
1. Dom jest jednostką organizacyjną Gminy Żegocina,
która zapewnia wykonywanie zadań zleconych z
zakresu administracji rządowej w dziedzinie pomocy społecznej.
2. Dom jest placówką pobytu dziennego przeznaczoną dla osób z zaburzeniami psychicznymi, odnosi
się to do osób:
1) przewlekle psychicznie chorych,
2) upośledzonych umysłowo,
3) wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych.
3. Pierwszeństwo w świadczeniu usług mają osoby
zamieszkałe na terenie Gminy Żegocina, a w dalszej kolejności mieszkańcy innych gmin.
4. Nadzór merytoryczny nad działalnością Domu
sprawuje Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej w
Krakowie działający z upoważnienia Wojewody
Małopolskiego.
5. Siedzibą Domu jest miejscowość Żegocina.
6. Dom działa przez 5 dni w tygodniu po 8 godzin
dziennie.
Rozdział 1.
Rozdział III1)
§ 4.
§ 4.
§ 5. Do podstawowych zadań Domu należy:
1) Udzielenie wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnym intelektualnie.
2) Poprawa jakości życia uczestników Domu poprzez
podejmowanie działań wspierająco- aktywizujących.
3) Rehabilitacja społeczna zmierzająca do ogólnego
rozwoju i poprawy sprawności psychospołecznej.
4) Rozwijanie umiejętności w zakresie życia codziennego i funkcjonowania w społeczeństwie.
5) Inspirowanie powstania sieci oparcia i samopomocy wśród uczestników Domu, ich rodzin i wzmocnienie więzi społecznych.
6) Kształtowanie umiejętności samorealizacji i umiejętności spędzania wolnego czasu.
7) Zapewnienie terapii zajęciowej zmierzającej do
ogólnego rozwoju i umiejętności zawodowych.
§ 6. Dom świadczy usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, polegających na
nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności
w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym. Usługi te obejmują
w szczególności:
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1) trening funkcjonowania w codziennym życiu,
w tym: trening dbałości o wygląd zewnętrzny, trening nauki higieny, trening kulinarny, trening
umiejętności praktycznych, trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi;
2) trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, w tym: kształtowanie pozytywnych relacji uczestnika z osobami bliskimi, sąsiadami, z innymi osobami w czasie zakupów,
w środkach komunikacji publicznej, w urzędach,
w instytucjach kultury;
3) trening umiejętności spędzania czasu wolnego,
w tym: rozwijanie zainteresowań literaturą, audycjami radiowymi, telewizyjnymi, internetem, udział
w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych;
4) poradnictwo psychologiczne;
5) pomoc w załatwianiu spraw urzędowych;
6) pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń
zdrowotnych, w tym uzgadnianie i pilnowanie
terminów wizyt u lekarza, pomoc w zakupie leków,
pomoc w dotarciu do jednostek ochrony zdrowia;
7) niezbędną opiekę;
8) terapię ruchową, w tym: zajęcia sportowe, turystykę i rekreację;
9) inne formy postępowania przygotowujące do
uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej lub
podjęcia zatrudnienia, w tym w warunkach pracy
chronionej na przystosowanym stanowisku pracy.
Rozdział III.
Tytuł2)
§ 7.
1) Domem kieruje i reprezentuje jednoosobowo na
zewnątrz Kierownik odpowiedzialny za wszystkie
aspekty działalności Domu.
2) Kierownika Domu zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy
Żegocina.
3) Zwierzchnikiem służbowym w stosunku do Kierownika jest Wójt Gminy Żegocina.
4) Kierownik wykonuje uprawnienia zwierzchnika
służbowego w stosunku do pracowników Domu.
5) Organizację i szczegółowy zakres działania Domu
określa Regulamin Organizacyjny, program działalności Domu i plany pracy Domu na każdy rok.
Kierownik Domu jest odpowiedzialny za opracowanie tych dokumentów w uzgodnieniu z Wojewodą a zatwierdza je jednostka prowadząca.
§ 8. Szczegółowe obowiązki i uprawnienia pracowników Domu regulują w szczególności przepisy
ustawy o pracownikach samorządowych.
Rozdział IV.
Tytuł
Gospodarka finansowa
§ 9.
1) Dom jest jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych ustawą
o finansach publicznych.
2) Dochody i wydatki Domu są objęte budżetem
Gminy Żegocina.
3) Podstawą gospodarki finansowej Domu jest roczny
plan dochodów i wydatków zwany planem finansowym Domu.
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4) Dom prowadzi rachunkowość oraz sporządza
sprawozdania finansowe zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
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NIP 868 -179-41-39 Regon 852751330 tel. 14- 6132-705” lub: „Środowiskowy Dom Samopomocy
32-731 Żegocina 232 A”
2) innych stempli służbowych wg zasad określonych w odrębnych przepisach.
2. Zmiany w niniejszym statucie będą wprowadzone
w trybie właściwym do jego uchwalenia.

Rozdział V.
Postanowienia końcowe
§ 10.
1. Dom używa:
1) pieczęci podłużnej w brzmieniu: „Środowiskowy
Dom Samopomocy 32-731 Żegocina 232A

Przewodniczący Rady Gminy Żegcoina
mgr Jan Marcinek
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UCHWAŁA NR V/30/11
RADY GMINY ŻEGOCINA
z dnia 11 marca 2011 r.
o zmianie uchwały w sprawie okreņlenia stawek podatku od nieruchomoņci
Na podstawie art. 18 ust. 2pkt. 8, art. 40 ust. 1
i art. 41
ust.
1 ustawy
z dnia
8 marca
1990r.
o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001r.
Nr 142 poz. 1591 z póź.zm.) art. 5 ust.1 i 3 ustawy z dnia
12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych
(tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 95 poz. 613 z póź.zm.)
oraz Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 30 lipca
2010r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych
podatków i opłat lokalnych w 2011r. (M.P. Nr 55
poz. 755) Rada Gminy Żegocina u c h w a l a co następuje:

łalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych
świadczeń - 4,27 zł. o d 1 m2 powierzchni użytkowej”.

§ 1. W uchwale Nr XXXVI/218/10 Rady Gminy Żegocina z dnia 2 listopada 2010r. w sprawie określenia
stawek podatku od nieruchomości § 1 ust. 2 pkt. 4
otrzymuje brzmienie „związanych z prowadzeniem dzia-

Przewodniczący Rady Gminy Żegocina
mgr Jan Marcinek

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, z mocą obowiązującą od 1stycznia
2001r.
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UCHWAŁA NR IV/23/11
RADY GMINY ŻEGOCINA
z dnia 26 stycznia 2011 r.
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Żegocina
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 1 oraz art. 22 Ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Żegocina uchwala, co następuje:
§ 1. W Statucie Gminy Żegocina stanowiącym Załącznik do Uchwały Nr III/16/2002 Rady Gminy Żegocina
z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Gminy Żegocina (Dz. Urz. Woj. Mał. Nr 78,poz 1083)
zmienionej Uchwałą Nr XXIV/156/05 z dnia 28 kwietnia
2005 r.(Dz. Urz. Woj. Mał. Nr 430,poz.3185) i Uchwałą
Nr XIX/141/09 z dnia 20 lutego 2009 r(Dz. Urz. Woj. Mał.
Nr 244,poz. 1718) wprowadza się następujące zmiany:
1. § 8 ust.1 otrzymuje brzmienie: „§ 8. 1. Do zadań własnych Gminy należą w szczególności sprawy:
1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,

2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego
3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji,
usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych,
utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów
komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną
i cieplną oraz gaz,
4) lokalnego transportu zbiorowego
5) ochrony zdrowia,
6) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów
opiekuńczych,
7) gminnego budownictwa mieszkaniowego,
8) edukacji publicznej,
9) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
10) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
11) targowisk i hal targowych,
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12) zieleni gminnej i zadrzewień,
13) cmentarzy gminnych,
14) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli
oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego,
15) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
16) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej,
17) wspierania i upowszechniania idei samorządowej,
w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju
jednostek pomocniczych i wdrażania programów
pobudzania aktywności obywatelskiej;
18) promocji gminy,
19) współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. z 2010r Dz. U. Nr 234,poz. 1536),
20) współpracy ze społecznościami lokalnymi
i regionalnymi innych państw.
2. W § 16 ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:"5) uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591
z późn. zm.),
4. W § 47. ust.2 otrzymuje brzmienie „2. Projekt budżetu
wraz z uzasadnieniem i innymi materiałami określonymi w odrębnej uchwale Wójt przedkłada Radzie
Gminy najpóźniej do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy i przesyła projekt do wiadomości
Regionalnej Izbie Obrachunkowej.”
5. W § 48. ust.2 otrzymuje brzmienie: 2. Do czasu
uchwalania budżetu przez Radę Gminy, jednak nie
później niż do 31 stycznia roku budżetowego, podstawę gospodarki budżetowej stanowi projekt budżetu przedłożony Radzie Gminy.
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6. § 60. otrzymuje brzmienie: § 60. W sprawach nieuregulowanych w statucie maja zastosowanie przepisy:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591
z późn. zm.),
2) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach
samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz.1458 z późn.
zm.),
3) ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym
i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U.
Nr 32 poz. 191 z późn. zm.),
4) ustawy z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań
i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy Gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw
(Dz. U. Nr 34 poz. 198 z późn. zm.),
5) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157poz. 1240z późn. zm.),
6) ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach
jednostek samorządu terytorialnego (t.j.Dz. U.
z 2010 r Nr 80, poz. 526 z późn. zm.),
7) inne przepisy w zakresie dotyczącym gmin oraz ich
jednostek pomocniczych i organizacyjnych
7. W Załączniku nr 5 dodaje się pkt 14 w brzmieniu”:
„14. Szkoła Muzyczna I stopnia w Żegocinie”
8. W Załączniku nr 6 w § 9. 1. pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) opis stanu faktycznego stwierdzonego przez zespół,”
9. W Załączniku Nr 7 w § 34. skreśla się ust.2
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Żegocina.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Gminy Żegcoina
mgr Jan Marcinek
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UCHWAŁA NR IV/21/11
RADY GMINY ŻEGOCINA
z dnia 26 stycznia 2011 r.
w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należnoņci pieniĉżnych o charakterze
cywilnoprawnym przysługujących Gminie Żegocina lub jej jednostkom podległym, warunki dopuszczalnoņci
pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić bĉdzie pomoc publiczną oraz wskazania organu
i osób do tego uprawnionych
w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania
ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przysługujących Gminie Żegocina lub jej
jednostkom podległym, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu
i osób do tego uprawnionych
§ 1. Określa się szczegółowe zasady i tryb udzielania ulg w spłacie należności mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Żegocina lub jej

jednostkom podległym, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazuje się organ lub
osoby uprawnione do udzielania tych ulg.
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o :
1. należnościach pieniężnych – należy przez to rozumieć
kwotę główną należności mających charakter cywilnoprawny, odsetki za zwłokę koszty postępowania
sądowego i egzekucyjnego i inne koszty według stanu na dzień złożenia wniosku,
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2. dłużniku – należy przez to rozumieć osobę fizyczną,
osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej zobowiązaną do zapłacenia należności pieniężnych,

2. Umorzenie należności w przypadkach określonych
w § 3 ust.1 pkt. 1-2 może nastąpić z urzędu,
a w przypadkach określonych w § 3 ust. 1 pkt. 3-5
może nastąpić na wniosek dłużnika.

3. wierzycielu – należy przez to rozumieć Gminę
i jednostki organizacyjne działające w formie jednostek budżetowych, zakładów budżetowych

3. Umorzenie należności w przypadku gdy obok dłużnika
są zobowiązane inne osoby, może nastąpić tylko
wtedy, gdy warunki umorzenia wymienione w ust. 1
zachodzą wobec wszystkich zobowiązanych.

4. uldze – należy przez to rozumieć umorzenie, rozłożenie na raty lub odroczenie terminu spłaty należności
pieniężnych,
5. przedsiębiorcy – należy przez to rozumieć przedsiębiorcę o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 lipca
2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U.
z 2010 roku Nr 220 poz. 1447 z póź.zm
6. kompletnym wniosku – oznacz to wniosek zawierający informacje dotyczące wystąpienia okoliczności,
o których mowa w uchwale, opis aktualnej sytuacji
finansowej oraz wszelkich innych okoliczności uzasadniających składany wniosek oraz dokumenty do
merytorycznego
i ostatecznego
rozstrzygnięcia
sprawy
a) osoby fizyczne do wniosku składają: - oświadczenie o stanie majątkowym, - zaświadczenie
o dochodach osób pozostających we wspólnym
gospodarstwie domowym, - odcinki emerytur lub
rent- kserokopie, - pozostałe dokumenty potwierdzające przesłanki opisane we wniosku, - inne- na
żądanie w trakcie prowadzonego postępowania
wyjaśniającego.
b) przedsiębiorcy oraz pozostałe jednostki organizacyjne do wniosku składają: - odpis zeznania podatkowego za ostatnie trzy lata, - inne - na żądanie
w trakcie prowadzonego postępowania.
7. organie uprawnionym – należy przez to rozumieć
organy i osoby wskazane w niniejszej uchwale,
uprawnione do udzielania ulg w spłacie należności.
§ 3.
1. Należności pieniężne przypadające Gminie lub jej
jednostkom podległym mogą być umarzane
w całości jeżeli:
1) dłużnik- osoba fizyczna zmarła, nie pozostawiając
żadnego majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych
przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość
nie przekracza kwoty 6.000 zł.
2) dłużnik osoba prawna – została wykreślona
z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu
należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby
trzecie,
3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się
nieskuteczne,
4) dłużnik – jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej uległa likwidacji,
5) zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny

3. Od należności, której termin zapłaty odroczono, lub
którą rozłożono na raty nie pobiera się odsetek za
zwłokę
4. Należność pieniężna staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami należnymi od pierwotnego terminu wymagalności do dnia zapłaty w przypadku
gdy zostanie ustalone, że:
a) dowody na podstawie, których organ lub osoba
uprawniona udzieliła ulgi, okazały się fałszywe,
b) dłużnik wprowadził organ lub osobę uprawnioną
w błąd co do okoliczności uzasadniających udzielenie ulgi,
3. Łączna wartość pomocy publicznej udzielonej podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą na
podstawie niniejszej uchwały nie może przekroczyć
równowartości dopuszczalnej pomocy, o której stanowi Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1998/2006
z dnia 15 grudnia 2006 roku w sprawie stosowania
art. 87 i art.88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. U.
UE L z 2006r. Nr 379 strona 5).
c) dłużnik nie dotrzymał terminu płatności odroczonej
spłaty należności pieniężnej bądź terminu płatności
którejkolwiek z rat, na jakie została rozłożona spłata
należności pieniężnej.
§ 5.
1.W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem
dłużnika lub interesem publicznym na wniosek dłużnika można umorzyć, odroczyć termin zapłaty rozłożyć
na raty spłatę odsetek od należności głównych bez
względu na wysokość odsetek.
2. Odsetek nie nalicza się jeżeli ich wysokość nie przekracza opłaty za przesyłkę listową poleconą za potwierdzeniem odbioru.
§ 6.
1. Do udzielania ulg w spłacie należności uprawniony
jest Wójt Gminy w odniesieniu do należności przypadających Gminie Żegocina lub jej jednostkom podległym bez względu na wysokość kwoty należności
pieniężnych. 2. Udzielenie ulgi następuje w formie
jednostronnego oświadczenia woli organu uprawnionego.
§ 7.
1. Organy, wskazane w § 6 ust. 1 niniejszej uchwały
mogą na wniosek dłużnika prowadzącego działalność gospodarczą udzielać ulg określonych
w niniejszej uchwale, które stanowią pomoc de minimis w zakresie i na zasadach określonych bezpośrednio w obowiązujących aktach prawa Wspólnot
Europejskich dotyczących pomocy w ramach zasady
de minimis.
2. W celu uzyskania pomocy o której mowa w ust. 1
podmiot ubiegający się o pomoc de minimis zobo-
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wiązany jest do przedstawienia organowi udzielającemu pomocy, zaświadczeń i oświadczeń o których
mowa w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia
2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących
pomocy publicznej (Dz.U z 2007 roku Nr 59 poz. 404
z póź.zm).
3. Łączna wartość pomocy publicznej udzielonej podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą na
podstawie niniejszej uchwały nie może przekroczyć
równowartości dopuszczalnej pomocy, o której stanowi Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1998/2006
z dnia 15 grudnia 2006 roku w sprawie stosowania
art. 87 i art.88 Traktatu do pomocy de minimis
(Dz. U. UE L z 2006r. Nr 379 strona 5).
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mowaniu, niezależnie od organu, który tej pomocy
udzielił.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Żegocina i Kierownikom jednostek podległych.
§ 9. Traci moc uchwała Nr XXXIII/233/06 Rady
Gminy Żegocina z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie
szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg z tytułu należności pieniężnych gminy i jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego
uprawnionych.
§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

4. Wartość udzielonej pomocy de minimis w ostatnich
trzech latach od daty złożenia wniosku podlega su-

Przewodniczący Rady Gminy Żegocina
mgr Jan Marcinek
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UCHWAŁA NR VI/41/11
RADY GMINY ŻEGOCINA
z dnia 27 maja 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodĉ i zbiorowe odprowadzanie ņcieków oraz
w sprawie uchwalenia dopłaty do I grupy taryfowej za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodĉ i I grupy taryfowej
za usługi zbiorowego odprowadzania ņcieków.
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 póżn. zm.), art. 24 ust. 1 i 6
ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.Uz
2006r.Nr 123 ,poz.858 póżn. zm.) oraz Rozporządzenia
Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r.
w sprawie
określania
taryf,
wzoru
wniosku
o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków (DZ.U. Nr. 127, poz. 886), Rada Gminy Żegocina
uchwala , co następuje:
§ 1. Zatwierdza się zgodnie z wnioskiem Zakładu
Gospodarki Komunalnej, następujące taryfy obowiązujące na terenie Gminy Żegocina:
1. Za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę:
1)I grupa taryfowa – gospodarstwa domowe, odbiorcy wody do celów nieprzemysłowych - cena 3,69 zł
za 1m3 wody + VAT
2) II grupa taryfowa- pozostali odbiorcy - cena 6,40 zł
za 1m3 wody + VAT
3) III grupa taryfowa - odbiorcy hurtowi (pow. 300
m3/miesiąc) - cena 3,10 zł za 1 m3 wody + VAT
2. Za usługi zbiorowego odprowadzania ścieków:
1) I grupa taryfowa – dostawcy ścieków bytowych
z gospodarstw domowych - cena 3,79 zł za 1m3
ścieków + VAT
2) II grupa taryfowa- pozostali dostawcy - cena 5,62 zł
za 1m3 ścieków + VAT
3) III grupa taryfowa –dostawcy ścieków przemysłowych - cena 10,50zł za 1kg ChZT/m3 ścieków + VAT
3215

3. Zatwierdza się miesięczne opłaty stałe:
1) od każdego odbiorcy wody – 6,50 zł + VAT
2) od każdego dostawcy ścieków - 4,70 zł + VAT
§ 2.
1.Uchwala się dopłatę:
a)do każdego metra sześciennego dostarczonej wody
w I grupie taryfowej - w wysokości 2,25 zł + VAT
b)do każdego metra sześciennego odprowadzonych
ścieków w I grupie taryfowej – w wysokości 1,10 zł
+ VAT
2. Dopłata przekazywana jest z budżetu Gminy Zakładowi Gospodarki Komunalnej , w okresie obowiązywania taryfy.
§ 3. Taryfy określone w § 1 obowiązują w okresie
od dnia 5 lipca 2011 r., do dnia 4 lipca 2012 r.
§ 4. Traci moc uchwała Rady Gminy Żegocina
Nr XII/154/09 Rady Gminy Żegocina z dnia 3 czerwca
2009 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków
na terenie Gminy Żegocina .
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Żegocina.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia jej ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, z mocą obowiązującą od 5 lipca 2011 r.
Przewodniczący Rady Gminy Żegcoina
mgr Jan Marcinek
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UCHWAŁA NR VI/42/11
RADY GMINY ŻEGOCINA
z dnia 27 maja 2011 r.
w sprawie opłat za ņwiadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym
jest Gmina Żegocina.
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 późn. zm./ oraz art. 5c pkt 1 i art. 14
ust. 5 pkt.1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie
oświaty /tekst jednolity z 2004r. Dz. U. Nr 256, poz. 2572
z późn. zm./ Rada Gminy Żegocina uchwala, co następuje:
§ 1. W przedszkolach prowadzonych przez Gminę
Żegocina zapewnia się bezpłatne nauczanie, wychowanie
i opiekę przez 5 godzin dziennie, od godziny 8 00 do 13 00
przez pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku.
§ 2.
1. Za świadczenia przedszkoli samorządowych prowadzonych przez Gminę Żegocina w czasie wykraczającym poza czas określony w § 1 ustala się opłatę miesięczną od jednego dziecka w wysokości:
1) 75,00 zł - dla przebywających w przedszkolu
7 godzin dziennie
2) 90,00 zł – dla przebywających w przedszkolu
9 godzin dziennie
2. Po czasie wymienionym w 1 świadczenia realizowane
są odpłatnie i obejmują nauczanie, wychowanie
i opiekę dzieci.

§ 4.
1. Określona w 2 stawka odpłatności waloryzowana będzie
w okresach rocznych, w oparciu o obwieszczenie prezesa GUS w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni.
2. Termin pierwszej waloryzacji obowiązywać będzie od
dnia 1 marca 2012 r.
§ 5. Rodzice (opiekunowie) dziecka uczęszczającego
do przedszkola zobowiązani są do ponoszenia odpłatności za świadczenia określone w 2 ust. 1.
§ 6. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu lub planowanej przyszłej nieobecności, rodzic lub
opiekun prawny może wnieść, odpowiednio o zwrot lub
zaniechanie pobierania odpłatności za świadczenia,
określone w 2 w wysokości proporcjonalnej do okresu
absencji. Stawkę dzienną, dla celu zwrotu w przypadku
nieobecności, oblicza się jako iloraz opłaty miesięcznej
określonej w 2 i liczby 30.
§ 7. Opłaty wnosi się miesięcznie z góry, w terminie
do dnia 10-go każdego miesiąca. W przypadku, gdy ten
dzień jest ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień
terminu płatności uważa się najbliższy dzień powszedni.

4. Opłata o której mowa w ust. 1 podlega zaokrągleniu
do pełnych złotych zgodnie z zasadami obowiązującymi w rachunkowości.

§ 8. Traci moc uchwała Nr XVII/123/08 Rady Gminy
Żegocina z dnia 26 listopada 2008 roku w sprawie odpłatności za świadczenia przedszkoli publicznych na
terenie Gminy Żegocina oraz uchwała Nr XXVII/123/09
Rady Gminy Żegocina z dnia 25 listopada 2009 roku
o zmianie uchwały Nr XXII/123/08 Rady Gminy Żegocina
z dnia 26 listopada 2008 roku w sprawie odpłatności za
świadczenia przedszkoli publicznych na terenie Gminy
Żegocina.

§ 3. Obniża się wysokość opłat o których mowa w 2
ust 1o:

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.

1) 30 % za drugie dziecko

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z mocą obowiązywania od 1 września 2011r.

3. Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji odpłatnych świadczeń ustalana jest w oparciu o deklarowaną przez rodziców (opiekunów prawnych) liczbę
godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas
określony w 1.

2) 50% za trzecie dziecko danej rodziny uczęszczające do
przedszkola.

Przewodniczący Rady Gminy Żegcoina
mgr Jan Marcinek
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• Informacja o warunkach rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urzĉdowego:
Dziennik rozpowszechniany jest w drodze prenumeraty pełnej lub ograniczonej.
Reklamacje z powodu nieotrzymania poszczególnych numerów w prenumeracie pełnej należy zgłaszać telefonicznie na nr: (061) 835 35 36
do ESUS Agencja Reklamowo-Wydawnicza Tomasz Przybylak, 61-815 Poznań, ul. Ratajczaka 26/8 do 5 dni po otrzymaniu następnego kolejnego
numeru, zgłoszenie po tym terminie nie będzie uwzględnione.
• Informacja o czasie i miejscu, w którym wyłożone są do powszechnego wglądu zbiory Dziennika Urzĉdowego wraz ze skorowidzami:
Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22, p. 220,
w czasie pracy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
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.
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