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Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Budşetowej Gminy Brzesko na rok 2011
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Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia zasad
korzystania z gminnych obiektów uşyteczności publicznej

22185

Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zasad najmu
lokali uşytkowych stanowiących własność Gminy Brzesko na czas nieoznaczony, na czas oznaczony dłuşszy niş 3 lata oraz w przypadku, gdy po umowie
zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których
przedmiotem jest ten sam lokal.
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z lokalnego transportu zbiorowego realizowanego przez Bocheńskie Zakłady
Usług Komunalnych sp. z o.o. z siedzibą w Bochni.

22189

Rady Gminy Bochnia z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie: ustalenia stawki opłat
za korzystanie przez operatora i przewoŝnika z przystanków komunikacyjnych
lub dworców, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Bochnia.
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i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
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Rady Gminy w Iwkowej z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie: zmian w uchwale
budşetowej na 2011 rok
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Rady Gminy Koniusza z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie utworzenia Punktu
Przedszkolnego przy Samorządowym Przedszkolu z oddziałami integracyjnymi w Wierzbnie.
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Rady Gminy Koniusza z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących
w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o róşnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów i logopedów.
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prowadzonych przez Gminę Koniusza.
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Rady Gminy Koniusza z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie opłaty za świadczenia przekraczające wymiar czasu zajęć w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Koniusza.
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Rady Gminy Koniusza z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia sieci
prowadzonych przez Gminę Koniusza publicznych przedszkoli, oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania
przedszkolnego.
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Rady Gminy Koniusza z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia sieci
prowadzonych przez Gminę Koniusza publicznych gimnazjów i szkół podstawowych oraz granic ich obwodów.
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Rady Gminy Szerzyny z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z obiektu sportowego „Orlik 2012” w Szerzynach
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Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany
Uchwały Nr IX/38/2011 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru znişek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach
oświatowych.

22217

Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru znişek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych.
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Rady Gminy Tarnów z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie uznania za pomniki
przyrody dwóch lip drobnolistnych zlokalizowanych na działce ewidencyjnej
127/2 w Tarnowcu
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Rady Gminy Tarnów z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
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Rady Gminy Tarnów z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we
wsi Zgłobice w Gminie Tarnów
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Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie włączenia Szkoły
Podstawowej Nr 17 im. E. Kwiatkowskiego w Tarnowie do zespołu publicznych szkół oraz zmiany uchwały w sprawie załoşenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Tarnowie
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Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie nadania imienia
Przedszkolu Publicznemu Nr 29 w Tarnowie oraz zmiany w akcie załoşycielskim Przedszkola
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Rady Gminy Tomice z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie nadania nazw ulic
w miejscowości Radocza
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Rady Gminy Tomice z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Lgota
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Rady Gminy Tomice z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie nadania nazw ulic
w miejscowości Witanowice
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Rady Gminy Tomice z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Woŝniki
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Rady Gminy Tomice z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Zygodowice
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Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie ustalenia stawki
opłat za korzystanie przez operatorów i przewoŝników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Wojnicz.
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Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest
Gmina Wojnicz, udostępnionych dla operatorów i przewoŝników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
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ROZPORZĄDZENIE:
3301

–

Powiatowego Lekarza Weterynarii w Limanowej z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu limanowskiego

22243

3271
3271

UCHWAŁA NR VII/63/2011
RADY POWIATU BRZESKIEGO
z dnia 6 maja 2011 r.
w sprawie okresowych stypendiów sportowych oraz nagród i wyróŊnień przyznawanych przez Powiat Brzeski dla
osób fizycznych za osiągniĉte wyniki sportowe
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 8, art. 12 pkt 11 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z póŝn. zm.1) oraz art.
31 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie
(Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857 i Nr 151, poz. 1014)
uchwala się, co następuje:
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1.
1. Niniejsza uchwała określa:
1) szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych;
2) szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość nagród i wyróşnień
za osiągnięte wyniki sportowe.
2. Przepisów niniejszej uchwały nie stosuje się do udzielania nagród i wyróşnień z tytułu rywalizacji we
współzawodnictwie
sportowym
organizowanym
przez jednostki organizacyjne Powiatu Brzeskiego.
§ 2.
1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) ustawie o sporcie - naleşy przez to rozumieć ustawę z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U.
z 2010 r. Nr 127, poz. 857, z póŝn. zm.);
2) Kodeksie cywilnym - naleşy przez to rozumieć
ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
(Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z póŝn. zm);
3) zawodniku - naleşy przez to rozumieć osobę zameldowaną na pobyt stały na terenie Powiatu
Brzeskiego, która uprawia określoną dyscyplinę
sportu;
4) wysokim wyniku sportowym - naleşy przez to rozumieć osiągnięcie przez zawodnika we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym
miejsc od 1 do 5;
1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr
113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214,
poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.
1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r.
Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753,
Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40,
poz. 230, Nr 106, poz. 675.

5) macierzystym klubie sportowym zawodnika - naleşy przez to rozumieć podstawową jednostkę organizacyjną realizującą cele i zadania w zakresie działalności sportowej, której zawodnik wnioskujący
o przyznanie stypendium sportowego jest członkiem, czyli posiada waşną legitymację członkowską klubu lub spełnia inne określone wymogi, jeśli
klub przyjął inne zasady członkostwa;
6) programie szkolenia - naleşy przez to rozumieć
opracowany przez właściwy polski związek sportowy program przygotowań do zawodów sportowych albo opracowany przez macierzysty klub
sportowy zawodnika program przygotowań do
zawodów sportowych.
2. Przepisy uchwały dotyczące stypendium sportowego,
nagrody i wyróşnienia stosuje się odpowiednio do
zawodników - członków druşyn sportowych
w sportach zespołowych.
3. Przez uşyte w uchwale określenie: "polski związek
sportowy" - rozumie się takşe związek sportowy zrzeszający sportowców niepełnosprawnych.
§ 3.
1. Kwoty środków na wypłatę stypendiów sportowych
i nagród za osiągnięcia sportowe oraz środki na sfinansowanie udzielanych wyróşnień planowane są
corocznie w budşecie Powiatu Brzeskiego.
2. Liczba i wysokość przyznawanych w danym roku
kalendarzowym stypendiów i nagród nie moşe przekroczyć kwot określonych w ust. 1.
§ 4.
1. Przepisy niniejszej uchwały w zakresie moşliwości
ubiegania się o przyznanie przewidzianego w niej
stypendium sportowego, nagrody i wyróşnienia, nie
stanowią podstawy dla roszczeń zawodników, ani
zobowiązań organów Powiatu Brzeskiego do ich
przyznania tym osobom.
2. Przepis ust. 1 nie zwalnia z obowiązku wypłaty przyznanych stypendiów i nagród oraz obowiązku udzielenia przyznanych wyróşnień.
§ 5.
1. Przyznawanie, wstrzymywanie wypłaty i cofanie stypendium sportowego oraz przyznawanie nagród
i udzielanie wyróşnień za wyniki we współzawodnic-
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twie sportowym naleşy do właściwości Zarządu Powiatu Brzeskiego.
2. W zakresie określonym niniejszą uchwałą, w sprawach
z ust. 1 Zarząd Powiatu Brzeskiego współpracuje
z Powiatową Radą Sportu, powołaną na zasadach art.
30 ustawy o sporcie.
§ 6.
1. Wykaz osób, które otrzymały stypendia sportowe,
nagrody i wyróşnienia podlega ogłoszeniu na tablicy
ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Brzesku oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Brzesku.
2. O przyznaniu, wstrzymaniu lub cofnięciu stypendium
oraz o przyznaniu nagrody lub wyróşnienia Zarząd
Powiatu Brzeskiego informuje Powiatową Radę
Sportu na najblişszym jej posiedzeniu.
Rozdział 2
Stypendia sportowe
§ 7.
1. Stypendium sportowe stanowi wypłacaną z budşetu
Powiatu Brzeskiego pomoc finansową wspierającą
proces szkolenia sportowego zawodnika.
2.

Stypendium sportowe przyznaje się na okres
w trakcie realizacji programu szkolenia, nie krótszy
niş 3 miesiące.

3. Stypendium moşe być przyznane najdłuşej - do końca
danego roku kalendarzowego.
§ 8.
1. Podstawa słuşąca ustaleniu miesięcznej raty stypendium sportowego wynosi 15% z kwoty 2.300,00 zł,
jest ona zwana dalej podstawą.
2. Kwota stypendium sportowego stanowi sumę równych rat miesięcznych.
§ 9. Stypendium sportowe przyznawane jest zawodnikowi, który jednocześnie:
1) uprawia dyscyplinę sportu zaliczaną do programu
Igrzysk Olimpijskich lub Igrzysk Paraolimpijskich;
2) jest członkiem klubu sportowego oraz reprezentuje
kraj lub klub sportowy, którego jest członkiem na zawodach sportowych;
3) w roku ubiegania się o przyznanie stypendium lub
w roku poprzednim osiągnął wysoki wynik sportowy
we współzawodnictwie międzynarodowym lub wysoki
wynik sportowy we współzawodnictwie krajowym;
4) jest objęty programem szkolenia;
5) w chwili przyznania stypendim sportowego nie ukończył 25 lat;
6) złoşył wniosek o przyznanie stypendium sportowego.
§ 10.
1. Wniosek o przyznanie stypendium sportowego do
Zarządu Powiatu Brzeskiego na dziennik podawczy
Starostwa Powiatowego w Brzesku kieruje zawodnik
lub jego opiekun prawny.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 powinien w szczególności zawierać:
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1) imię i nazwisko oraz aktualny adres zameldowania na pobyt stały zawodnika, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL, a takşe adres klubu sportowego zrzeszającego tego zawodnika;
2) poświadczenie klubu sportowego o przynaleşnaleşności zawodnika do tego klubu sportowego
oraz o uprawianiu w tym klubie dyscypliny sportu, o którym mowa w § 9 pkt 1 niniejszej uchwały;
3) opis wysokiego wyniku we współzawodnictwie
sportowym międzynarodowym lub krajowym
osiągniętego przez zawodnika w okresie określonym w § 9 pkt 3 niniejszej uchwały, wraz
z komunikatem
końcowym
z zawodów
i dokumentami potwierdzającymi ten wynik - dyplomami, zaświadczeniami oraz dokumentami
będącymi opisem imprez sportowych, podczas
których dany zawodnik osiągnął wysoki wynik
sportowy;
4) opis programu szkolenia, wraz z poświadczeniem
polskiego związku sportowego lub klubu sportowego zrzeszającego zawodnika, şe zawodnik jest
objęty tym programem;
5) wskazanie proponowanego okresu pobierania
stypendium sportowego, uzasadnionego terminarzem realizacji zadań z programu szkolenia
i terminami zawodów przewidzianych w tym programie;
6) zobowiązanie zawodnika do informowania Zarządu Powiatu Brzeskiego o okolicznościach skutkujących wstrzymaniem lub cofnięciem stypendium
sportowego;
7) oświadczenie zawodnika o zameldowaniu na pobyt stały na terenie Powiatu Brzeskiego.
§ 11.
1. Zawodnicy nie posiadający pełnej zdolności do czynności prawnych, na poszczególnych określonych niniejszą
uchwałą
etapach
postępowania
w szczególności w zakresie wnoszenia wniosków
wraz z wymaganymi załącznikami oraz podpisywania
umów stypendialnych - działają przez swych ustawowych przedstawicieli.
2. Pełną zdolność do czynności prawnych ocenia się
według przepisów Kodeksu cywilnego.
§ 12.
1. Wniosek o przyznanie stypendium sportowego naleşy
złoşyć do końca miesiąca paŝdziernika roku poprzedzającego rok pobierania stypendium, jest on następnie przekazywany do właściwego w sprawach kultury
fizycznej i sportu Wydziału Starostwa Powiatowego
w Brzesku, gdzie podlega weryfikacji pod względem
spełnienia wymagań określonych w niniejszej uchwale.
2. Wnioski złoşone w terminie, o którym mowa w ust. 1,
Zarząd Powiatu Brzeskiego przedstawia na najblişszym posiedzeniu Powiatowej Radzie Sportu, która
opiniuje je w szczególności pod kątem osiągniętego
wyniku sportowego i rangi zawodów, podczas których
uzyskano wysoki wynik sportowy.
3. Po uzyskaniu opinii Powiatowej Rady Sportu lub
wskutek niepodjęcia przez Powiatową Radę Sportu
opinii, Zarząd Powiatu Brzeskiego rozpatruje wniosek
pod względem zasadności przyznania, okresu i kwoty
stypendium.
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4. Przy rozpoznaniu wniosku Zarząd Powiatu Brzeskiego
nie jest związany opinią Powiatowej Rady Sportu.
§ 13.
1. Przy ustalaniu prawa zawodnika do stypendium sportowego Powiatowa Rada Sportu oraz Zarząd Powiatu
Brzeskiego kierują się najlepszym uzyskanym wysokim wynikiem sportowym zawodnika, udokumentowanym w sposób określony w § 10 ust. 2 pkt 3 niniejszej uchwały.
2. Przy ustalaniu wysokości stypendium sportowego
Powiatowa Rada Sportu oraz Zarząd Powiatu Brzeskiego kierują się rangą zawodów sportowych, podczas których zawodnik osiągnął swój najlepszy wysoki wynik sportowy, a więc:
1) przy wysokim wyniku sportowym osiągniętym
podczas zawodów na szczeblu krajowym miesięczna rata stypendium sportowego wynosi 100%
kwoty podstawy określonej w § 8 ust. 1 niniejszej
uchwały;
2) przy wysokim wyniku sportowym osiągniętym
podczas zawodów na szczeblu międzynarodowym
miesięczna rata stypendium sportowego wynosi
150% kwoty podstawy określonej w § 8 ust.
1 niniejszej uchwały.
3. Stypendia sportowe są przyznawane do wyczerpania
środków przeznaczonych na ten cel w budşecie Powiatu Brzeskiego.
§ 14.
1. Z zawodnikiem, któremu przyznano stypendium,
zawiera się umowę stypendialną.
2. Umowa stypendialna zawierana pomiędzy zawodnikiem a Zarządem Powiatu Brzeskiego reprezentującym Powiat Brzeski, powinna określać:
1) strony umowy;
2) wysokość i terminy przekazywania stypendium
sportowego;
3) numer rachunku bankowego, na który będą przekazywane raty stypendium;
4) zobowiązanie się zawodnika do niezwłocznego
powiadomienia właściwego do spraw kultury fizycznej i sportu Wydziału Starostwa Powiatowego
w Brzesku o utracie uprawnień do otrzymania stypendium, a w szczególności do przekazywania informacji o:
a) zaprzestaniu uprawiania dyscypliny sportu objętej programem szkolenia,
b) trwającym przeszło tydzień braku przynaleşności do klubu sportowego prowadzącego działalność w zakresie dyscypliny sportu, której dotyczy stypendium,
c) wykluczenia zawodnika z grupy zawodników
objętych programem szkolenia,
d) dolegliwościach zdrowotnych uniemoşliwiających uprawianie sportu,
5) zobowiązanie się zawodnika do niezwłocznego
powiadomienia Wydziału, o którym mowa w pkt 4
o zmianie przynaleşności klubowej, z zastrzeşeniem ust. 4;
6) zobowiązanie zawodnika do zwrotu wypłaconego
stypendium i odsetek ustawowych na zasadach
określonych w § 17 niniejszej uchwały.
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3. Umowę stypendialną sporządza się w czterech jednobrzmiących egzemplarzach. Po jednym egzemplarzu
otrzymują strony umowy. Trzeci egzemplarz przesyłany jest do klubu sportowego zrzeszającego zawodnika. Czwarty egzemplarz przekazany jest do właściwego w sprawach finansowych Wydziału Starostwa
Powiatowego w Brzesku.
4. W przypadku zmiany przez zawodnika przynaleşności
do dotychczasowego klubu sportowego na nowy
klub sportowy, warunkiem dalszej wypłaty przyznanego stypendium jest, aby po przekazaniu odpisu
umowy stypendialnej nowy klub sportowy złoşył pisemne oświadczenie, şe znana jest mu umowa stypendialna oraz şe klub ten uczestniczy w realizacji
programu szkolenia zawodnika.
5. W Wydziale Starostwa Powiatowego w Brzesku merytorycznie właściwym do spraw kultury fizycznej przechowywane są:
1) umowy stypendialne wraz z wnioskami o stypendia i towarzyszącymi im dokumentami oraz dotyczącymi danego stypendium opiniami Powiatowej Rady Sportu;
2) oświadczenia klubów sportowych, o których mowa w ust. 4;
3) podjęte rozstrzygnięcia o wstrzymaniu wypłaty,
o wznowieniu wypłaty oraz o cofnięciu stypendium sportowego.
6. Członkom Powiatowej Rady Sportu przysługuje prawo şądania informacji odnośnie kwestii zawartych
w dokumentach,
o których
mowa
w ust.
5,
z uwzględnieniem wymagań ochrony informacji niejawnych oraz przepisów o ochronie danych osobowych.
§ 15.
1. Wypłatę stypendium zawodnikowi wstrzymuje się,
jeşeli:
1) zaniedbuje on realizację programu szkolenia;
2) został zawieszony w prawach zawodnika przez organ statutowy właściwego polskiego związku
sportowego zgodnie z regulaminem tego związku
lub przez macierzysty klub sportowy;
3) wystąpił z dotychczasowego klubu sportowego
i nie wstąpił do nowego klubu realizującego program szkolenia;
4) w okresie wypłaty świadczenia nie dopełnił istotnych określonych niniejszą uchwałą wymogów
formalnych.
2. Wstrzymanie wypłaty stypendium następuje po
uprzednim uzyskaniu opinii Powiatowej Rady Sportu. W takim przypadku posiedzenie Powiatowej Rady Sportu zwołuje Zarząd Powiatu Brzeskiego
w terminie nie dłuşszym niş 14 dni od dnia powzięcia wiadomości o przyczynach wstrzymania.
3. Niepodjęcie przez Powiatową Radę Sportu uchwały
w sprawie wyraşenia opinii na posiedzeniu,
o którym mowa w ust. 2, jest traktowane jako pozytywna opinia o wstrzymaniu wypłaty stypendium.
4. O wstrzymaniu wypłaty stypendium Starosta Brzeski
powiadamia zawodnika, macierzysty klub sportowy
zawodnika i Powiatową Radę Sportu.
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5. Wstrzymane stypendium wypłaca się zawodnikowi na
jego wniosek lub wniosek macierzystego klubu
sportowego, po ustaniu przyczyn jego wstrzymania,
począwszy od miesiąca następującego po miesiącu,
w którym ustały te przyczyny. Za okres, w którym
wstrzymano stypendium, świadczenie nie przysługuje.
§ 16.
1. Stypendium cofa się zawodnikowi, jeşeli w okresie
jego pobierania:
1) zaprzestał realizacji programu szkolenia;
2) odmówił udziału w zawodach objętych programem szkolenia;
3) zaprzestał uprawiania sportu objętego programem szkolenia, z zastrzeşeniem ust. 2;
4) został wykluczony z grupy zawodników objętych
programem szkolenia;
5) popełnił przestępstwo z winy umyślnej, którego
popełnienie stwierdzono prawomocnym orzeczeniem sądu;
6) podczas postępowania w przedmiocie przyznania
stypendium sportowego posłuşył się nieprawdziwymi danymi lub zataił fakty istotne dla sprawy.
2. W przypadku zaprzestania przez zawodnika uprawiania sportu z przyczyn czasowej niezdolności zdrowotnej stwierdzonej przez lekarza medycyny sportowej, stypendium jest wypłacane przez okres nie dłuşszy niş 3 miesiące. Po tym okresie, jeśli zawodnik nie
powróci do realizacji programu szkoleń, stypendium
cofa się.
3. Cofnięcie wypłaty stypendium następuje po uprzednim uzyskaniu opinii Powiatowej Rady Sportu.
W takim przypadku posiedzenie Powiatowej Rady
Sportu
zwołuje
Zarząd
Powiatu
Brzeskiego
w terminie nie dłuşszym niş 14 dni od dnia powzięcia
wiadomości o przyczynach cofnięcia.
4. Niepodjęcie przez Powiatową Radę Sportu uchwały
w sprawie wyraşenia opinii na posiedzeniu, o którym
mowa w ust. 3, jest traktowane jako pozytywna opinia o cofnięciu wypłaty stypendium.
5. Utrata praw do stypendium następuje począwszy od
miesiąca kolejnego po miesiącu powstania okoliczności z ust. 1.
6. O cofnięciu stypendium Starosta Brzeski powiadamia
zawodnika, macierzysty klub sportowy zawodnika
i Powiatową Radę Sportu.
§ 17.
1. Stypendium wypłacone po terminie określonym
w § 16 ust. 5 niniejszej uchwały, a takşe stypendium
przyznane lub wznowione w oparciu o nieprawdziwe
dane, podlega zwrotowi na rachunek budşetu Powiatu Brzeskiego wskazany przez Zarząd Powiatu Brzeskiego.
2. Bieg terminu dla zwrotu nienaleşnego stypendium
rozpoczyna się po upływie 7 dni od dnia doręczenia
pisemnego şądania Zarządu Powiatu Brzeskiego.
3. Z tytułu niedokonania zwrotu stypendium w terminie
określonym w ust. 2 zawodnik zobowiązany jest zapłacić odsetki ustawowe liczone za kaşdy dzień zwłoki.
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Rozdział 3
Nagrody i wyróŊnienia za wysokie wyniki we
współzawodnictwie sportowym
§ 18.

1. Nagroda jest jednorazowym świadczeniem pienięşnym wypłaconym z budşetu Powiatu Brzeskiego,
stanowiącym wyraz uznania dla zawodnika za osiągnięcie wysokiego wyniku sportowego we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym lub krajowym w bieşącym lub ubiegłym roku kalendarzowym.
2. Wyróşnienie stanowi przede wszystkim medal, puchar lub dyplom i przyznawane jest zawodnikowi za
osiągnięcie wysokiego wyniku sportowego we
współzawodnictwie sportowym międzynarodowym
lub krajowym w bieşącym lub ubiegłym roku kalendarzowym.
3. Przyznana nagroda lub wyróşnienie dotyczyć moşe
dyscyplin sportu i dziedzin sportu, w których działa
określony polski związek sportu.
§ 19.
1. Podstawą ustalenia wysokości przyznawanej nagrody
jest kwota 2.300,00 zł, zwana dalej podstawą.
2. Ustala się następujące kategorie nagród dla zawodników:
1) nagroda I, II i III stopnia dla zawodnika za osiągnięcie wysokiego wyniku sportowego we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym w wysokości odpowiednio 150%, 100% i 50% podstawy z ust. 1;
2) nagroda I, II i III stopnia dla zawodnika za osiągnięcie wysokiego wyniku sportowego we współzawodnictwie sportowym krajowym - w wysokości
odpowiednio 100%, 80% i 50% podstawy z ust. 1.
§ 20.
1. Ustala się następujące kategorie wyróşnień:
1) wyróşnienie I, II i III stopnia dla zawodnika za osiągnięcie wysokiego wyniku sportowego we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym;
2) wyróşnienie I, II i III stopnia dla zawodnika za osiągnięcie wysokiego wyniku sportowego we współzawodnictwie sportowym krajowym.
2. Jednej i tej samej osobie moşna przyznać w roku
kalendarzowym tylko jedno wyróşnienie.
§ 21. Nagrodę lub wyróşnienie moşna przyznać zawodnikowi, który jednocześnie:
1) w roku złoşenia wniosku o nagrodę lub o wyróşnienie,
albo w roku poprzednim osiągnął wysokie wyniki we
współzawodnictwie sportowym międzynarodowym
lub krajowym;
2) reprezentuje postawę godną naśladowania przez innych zawodników.
§ 22.
1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody lub wyróşnienia
moşe wystąpić:
1) macierzysty klub sportowy zawodnika;
2) członek Powiatowej Rady Sportu;
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3) właściwy polski związek sportowy lub wojewódzki
związek sportowy;
4) Zarząd Powiatu Brzeskiego w sytuacjach określonych w ust. 5.
2. Wniosek o przyznanie nagrody lub wyróşnienia powinien przede wszystkim zawierać:
1) imię i nazwisko oraz aktualny adres zameldowania na pobyt stały osoby, którą proponuje się do
nagrody lub wyróşnienia;
2) określenie wnioskodawcy;
3) adres wnioskodawcy, gdy jest nim podmiot z ust.
1 pkt 1 i 3;
4) opinię właściwego klubu sportowego w sprawie
przyznania wnioskowanej nagrody lub wyróşnienia (nie dotyczy zawodników niezrzeszonych
w dniu złoşenia wniosku);
5) opis wysokiego wyniku sportowego we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym lub
krajowym osiągniętego przez zawodnika wraz
z dokumentami potwierdzającymi ten wynik;
6) uzasadnienie proponowanej nagrody lub wyróşnienia.
3. Wnioski o przyznanie nagrody lub wyróşnienia składa
się na dziennik podawczy Starostwa Powiatowego
w Brzesku.
4. Wnioski naleşy składać do końca miesiąca paŝdziernika danego roku kalendarzowego, rozstrzygnięcie
w przedmiotowym postępowaniu powinno zostać
wydane do 15 grudnia.
5. W przypadkach uzasadnionych szczególnymi okolicznościami nagroda lub wyróşnienie mogą być udzielone w innym terminie z inicjatywy Zarządu Powiatu
Brzeskiego.
§ 23.
1. Wniosek o przyznanie nagrody lub wyróşnienia po
jego złoşeniu na dziennik podawczy Starostwa Powiatowego w Brzesku, zostaje przekazany do właściwego w sprawach kultury fizycznej i sportu Wydziału Starostwa Powiatowego w Brzesku, gdzie podlega sprawdzeniu pod względem kompletności danych.
2. Wnioski złoşone w terminie, o którym mowa w ust. 1,
Starosta Brzeski przedstawia na najblişszym posiedzeniu Powiatowej Radzie Sportu, która opiniuje je
w szczególności pod kątem osiągniętego wyniku
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sportowego i rangi zawodów, podczas których uzyskano wysoki wynik sportowy.
3. Opinię z ust. 2 w sprawie wniosku zgłoszonego
w terminie określonym w § 22 ust. 4 niniejszej
uchwały, Powiatowa Rada Sportu wydaje do dnia
30 listopada.
4. O sposobie rozpatrzenia kaşdego zgłoszonego wniosku Starosta Brzeski zawiadamia Powiatową Radę
Sportu na najblişszym posiedzeniu.
5. Po przyznaniu nagrody lub wyróşnienia Starosta
Brzeski zawiadamia nagrodzonego (wyróşnionego)
oraz
wnioskodawcę
informując
jednocześnie
o terminie sesji Rady Powiatu Brzeskiego, na której
nastąpi uroczyste wręczenie nagród i wyróşnień.
6. Sposób wypłaty przyznanej nagrody uzgadniany jest
z nagrodzonym.
7. Do udzielania nagród i wyróşnień w przypadkach
szczególnych w § 22 ust. 5, przepisy ust. 1 - 2 oraz
ust. 4 - 6 stosuje się odpowiednio.
Rozdział 4
Przepisy końcowe
§ 24. Stypendia przyznane na podstawie uchwały
Nr XIII/114/08 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 28 lutego
2008 r. w sprawie: stypendiów sportowych oraz nagród
i wyróşnień przyznawanych przez Powiat Brzeski za
wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym
(Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2008 r. Nr 296, poz. 1968)
przysługują do końca okresu, na jaki zostały przyznane.
§ 25. Z dniem wejścia w şycie niniejszej uchwały
traci moc uchwała Nr XIII/114/08 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie: stypendiów
sportowych oraz nagród i wyróşnień przyznawanych
przez Powiat Brzeski za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego
z 2008 r. Nr 296, poz. 1968).
§ 26. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu Brzeskiego.
§ 27. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w şycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Powiatu
Kazimierz Brzyk

3271
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UCHWAŁA NR XII/71/2011
RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU
z dnia 29 czerwca 2011 r.
w sprawie zmiany Uchwały BudŊetowej Gminy Brzesko na rok 2011
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z póŝn.zm.), art.211, art.212
ust.1 pkt 1-5, art. 214 pkt 1, art.215, art.217, art. 218,
art.235 i art.236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240

z póŝn.zm.), Rada Miejska w Brzesku uchwala, co
następuje:
§ 1.
1. Dokonuje się zmian dochodów budşetu na rok
2011 – zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej
uchwały.
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2. Dokonuje się zmian wydatków budşetu na rok 2011
– zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Tabela Nr 4 Uchwały Budşetowej Gminy
Brzesko na rok 2011 – otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wskutek zmian określonych w § 1. niniejszej
uchwały stan budşetu wynosi:

§ 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Budşetowej Gminy Brzesko na rok 2011 – otrzymuje brzmienie jak
Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

a) plan dochodów 92.109.764,16 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeska.

b) plan wydatków 103.947.045,18 zł.
c) deficyt budşetu 11.837.281,02 zł.

§ 7. Uchwała wchodzi w şycie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

d) przychody budşetu 14.637.281,02 zł.
e) rozchody budşetu 2.800.000,00 zł.
§ 3. Tabela Nr 3 Uchwały Budşetowej Gminy
Brzesko na rok 2011 – otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku
mgr Krzysztof Ojczyk
Załącznik nr 1
do uchwały Nr XII/71/2011
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 29 czerwca 2011 r.

Dochody budŊetu w roku 2011
zmiany
Dział

Rozdział
Paragraf

700
70005

0470

0690
70095

Nazwa

Gospodarka
mieszkaniowa
Gospodarka
gruntami
i nieruchomoņciami
w tym:
a) dochody bieŊące
wpływy z opłat za
zarząd, uşytkowanie
i uşytkowanie
wieczyste nieruchomości
wpływy z róşnych
opłat
Pozostała działalnoņć
w tym:
b) dochody majątkowe

w tym zadania wykonywane na
mocy porozumień
z organami
administracji
rządowej *

w tym na
zadania realizowane
w drodze
umów lub
porozumień
między JST *

56 275,00

w tym zadania
z zakresu
administracji rządowej
i innych
zleconych
JST odrębnymi ustawami *
0,00

0,00

0,00

0,00

56 275,00

0,00

0,00

0,00

0,00

56 275,00

0,00

0,00

0,00

Zmniejszenia

Zwiĉkszenia

400 000,00

55 000,00

1 275,00
400 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

400 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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6207

756

75615

2680

758
75814

0920
0970

6680

801

dotacje celowe
w ramach programów finansowanych
z udziałem środków europejskich
oraz środków,
o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt
3 oraz ust 3 pkt
5 i 6 ustawy, lub
płatności
w ramach budşetu środków europejskich
Dochody od osób
prawnych, od
osób fizycznych
i od innych jednostek nie posiadających osobowoņci prawnej
oraz wydatki
związane z ich
poborem
Wpływy
z podatku rolnego, podatku
leņnego, podatku
od czynnoņci
cywilnoprawnych, podatków
i opłat lokalnych
od osób prawnych i innych
jednostek organizacyjnych
w tym:
a) dochody bieŊące
rekompensaty
utraconych dochodów
w podatkach
i opłatach lokalnych
RóŊne rozliczenia
RóŊne rozliczenia
finansowe
w tym:
a) dochody bieŊące
pozostałe odsetki
wpływy z róşnych
dochodów
b) dochody majątkowe
wpłata środków
finansowych
z niewykorzystan
ych w terminie
wydatków, które
nie wygasają
z upływem roku
budşetowego
Oņwiata
i wychowanie
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400 000,00

0,00

19 011,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19 011,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19 011,00

0,00

0,00

0,00

19 011,00

0,00
0,00

331 684,00
331 684,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

10 433,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 464,00
7 969,00
0,00

321 251,00
321 251,00

35 000,00

26 390,00
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80101

0750

80104

0690
0750

80110

0750

80148

0830
852

Szkoły podstawowe
w tym:
a) dochody bieŊące
dochody z najmu
i dzierşawy
składników majątkowych Skarbu
Państwa, jednostek samorządu
terytorialnego lub
innych jednostek
zaliczanych do
sektora finansów
publicznych oraz
innych umów
o podobnym
charakterze
Przedszkola
w tym:
a) dochody bieŊące
wpływy z róşnych
opłat
dochody z najmu
i dzierşawy
składników majątkowych Skarbu
Państwa, jednostek samorządu
terytorialnego lub
innych jednostek
zaliczanych do
sektora finansów
publicznych oraz
innych umów
o podobnym
charakterze
Gimnazja
w tym:
a) dochody bieŊące
dochody z najmu
i dzierşawy
składników majątkowych Skarbu
Państwa, jednostek samorządu
terytorialnego lub
innych jednostek
zaliczanych do
sektora finansów
publicznych oraz
innych umów
o podobnym
charakterze
Stołówki szkolne
i przedszkolne
w tym:
a) dochody bieŊące
wpływy z usług
Pomoc społeczna
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35 000,00

12 000,00

0,00

0,00

0,00

35 000,00

12 000,00

0,00

0,00

0,00

35 000,00

12 000,00

0,00

1 390,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 390,00

0,00

0,00

0,00

1 390,00

0,00

12 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 000,00

0,00

0,00

0,00

12 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

70,00

1 000,00
1 328,00

0,00

0,00

0,00
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85212

0570

0690
0920
85215

0970
85295

0970
853

85395

2710

900

90001

0690

Ņwiadczenia
rodzinne, ņwiadczenie z funduszu
alimentacyjnego
oraz składki na
ubezpieczenia
emerytalne
i rentowe
z ubezpieczenia
społecznego
w tym:
a) dochody bieŊące
grzywny, mandaty i inne kary
pienięşne od
osób fizycznych
wpływy z róşnych
opłat
pozostałe odsetki
Dodatki mieszkaniowe
w tym:
a) dochody bieŊące
wpływy z róşnych
dochodów
Pozostała działalnoņć
w tym:
a) dochody bieŊące
wpływy z róşnych
dochodów
Pozostałe zadania w zakresie
polityki społecznej
Pozostała działalnoņć
w tym:
a) dochody bieŊące
dotacja celowa
otrzymana
z tytułu pomocy
finansowej udzielanej między
jednostkami
samorządu terytorialnego na
dofinansowanie
własnych zadań
bieşących
Gospodarka
komunalna
i ochrona ņrodowiska
Gospodarka
ņciekowa
i ochrona wód
w tym:
a) dochody bieŊące
wpływy z róşnych
opłat
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70,00

45,00

0,00

0,00

0,00

70,00

45,00

0,00

0,00

0,00

10,00

35,00
70,00
0,00

83,00

0,00

0,00

0,00

0,00

83,00

0,00

0,00

0,00

83,00
0,00

1 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 200,00

0,00

0,00

0,00

1 200,00
0,00

50 000,00

0,00

0,00

50 000,00

0,00

50 000,00

0,00

0,00

50 000,00

0,00

50 000,00

0,00

0,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

0,00

1 311,00

0,00

0,00

0,00

0,00

836,00

0,00

0,00

0,00

0,00

836,00

0,00

0,00

0,00

836,00
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90095

0920
921

92195

0920

Pozostała działalnoņć
w tym:
a) dochody bieŊące
pozostałe odsetki
Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego
Pozostała działalnoņć
w tym:
a) dochody bieŊące
pozostałe odsetki

Razem
w tym:
a) dochody bieŊące
w tym:
- dotacje i ņrodki
na finansowanie
wydatków na
realizacjĉ zadań
finansowanych
z udziałem ņrodków, o których
mowa w art.5
ust.1 pkt 2 i 3
b) dochody majątkowe
w tym:
- dotacje i ņrodki
na finansowanie
wydatków na
realizacjĉ zadań
finansowanych
z udziałem ņrodków, o których
mowa w art.5
ust.1 pkt 2 i 3
* zmniejszenie: kwota ze znakiem "-"
zwiększenie: kwota bez znaku
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0,00

475,00

0,00

0,00

0,00

0,00

475,00

0,00

0,00

0,00

0,00

475,00
37,00

0,00

0,00

0,00

0,00

37,00

0,00

0,00

0,00

0,00

37,00

0,00

0,00

0,00

37,00
435 070,00

486 036,00

0,00

0,00

50 000,00

35 070,00

164 785,00

0,00

0,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

400 000,00

321 251,00

0,00

0,00

0,00

400 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku
mgr Krzysztof Ojczyk
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Załącznik nr 2
do uchwały Nr XII/71/2011
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 29 czerwca 2011 r.

Wydatki budŊetu w roku 2011
zmiany
Dział

Rozdział

010
01010

01095

600
60017

700
70095

Nazwa

Rolnictwo
i łowiectwo
Infrastruktura
wodociągowa
i sanitacyjna wsi
w tym:
wydatki majątkowe
w tym na:
- inwestycje
i zakupy inwestycyjne
Pozostała działalnoņć
w tym:
wydatki bieşące
w tym na:
(1) wydatki jednostek budşetowych
w tym na:
b) wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań
Transport
i łącznoņć
Drogi wewnĉtrzne
w tym:
wydatki bieşące
w tym na:
(1) wydatki jednostek budşetowych
w tym na:
b) wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań
Gospodarka
mieszkaniowa
Pozostała działalnoņć
w tym:
wydatki majątkowe
w tym na:
- inwestycje
i zakupy inwestycyjne
w tym na:

Zmniejszenie

Zwiĉkszenie

0,00

72 000,00

w tym zadania z zakresu
administracji
rządowej
i innych
zleconych
JST odrębnymi ustawami *
0,00

0,00

70 000,00

0,00

w tym zadania wykonywane na mocy porozumień
z organami
administracji
rządowej *

w tym na
zadania
realizowane
w drodze
umów lub
porozumień
między JST
*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70 000,00

0,00

0,00

0,00

70 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

2 000,00

0,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

30 000,00

400 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

400 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

400 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

400 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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720
72095

754

75412

801
80101

programy finansowane z udziałem
środków, o których
mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3
Informatyka
Pozostała działalnoņć
w tym:
wydatki bieşące
w tym na:
(2) dotacje na
zadania bieşące
(4) wydatki na
programy finansowane z udziałem
środków, o których
mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3
wydatki majątkowe
w tym na:
- inwestycje
i zakupy inwestycyjne
w tym na:
programy finansowane z udziałem
środków, o których
mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Bezpieczeństwo
publiczne
i ochrona
przeciwpoŊarowa
Ochotnicze straŊe
poŊarne
w tym:
wydatki majątkowe
w tym na:
- inwestycje
i zakupy inwestycyjne
Oņwiata
i wychowanie
Szkoły podstawowe
w tym:
wydatki bieşące
w tym na:
(1) wydatki jednostek budşetowych
w tym na:
a) wynagrodzenia
i składki od nich
naliczane
b) wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań
wydatki majątkowe
w tym na:
- inwestycje
i zakupy inwestycyjne
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400 000,00

82,00
82,00

106,00
106,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

82,00

92,00

0,00

0,00

0,00

82,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

92,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14,00

0,00

0,00

0,00

14,00

0,00

19 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19 000,00

0,00

0,00

0,00

660 199,00

641 381,00

0,00

0,00

0,00

660 199,00

177 991,00

0,00

0,00

0,00

35 000,00

13 000,00

0,00

0,00

0,00

35 000,00

13 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

35 000,00

12 000,00

625 199,00

164 991,00

0,00

0,00

0,00

625 199,00

164 991,00

0,00

0,00

0,00
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80104

80110

852
85212

85213

Przedszkola
w tym:
wydatki bieşące
w tym na:
(1) wydatki jednostek budşetowych
w tym na:
b) wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań
wydatki majątkowe
w tym na:
- inwestycje
i zakupy inwestycyjne
Gimnazja
w tym:
wydatki bieşące
w tym na:
(1) wydatki jednostek budşetowych
w tym na:
b) wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań
Pomoc społeczna
Ņwiadczenia rodzinne, ņwiadczenie z funduszu
alimentacyjnego
oraz składki na
ubezpieczenia
emerytalne
i rentowe
z ubezpieczenia
społecznego
w tym:
wydatki bieşące
w tym na:
(1) wydatki jednostek budşetowych
w tym na:
b) wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań
(2) dotacje na
zadania bieşące
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za
osoby pobierające
niektóre ņwiadczenia z pomocy
społecznej, niektóre ņwiadczenia
rodzinne oraz za
osoby uczestniczące w zajĉciach
w centrum integracji społecznej
w tym:
wydatki bieşące
w tym na:
(1) wydatki jednostek budşetowych
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0,00

451 390,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 390,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 390,00

0,00

0,00

0,00

1 390,00

0,00

450 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

450 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 000,00

0,00

0,00

0,00

12 000,00

0,00
0,00

54 500,00
12 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

12 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

7 000,00

0,00

0,00

0,00

3 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 500,00

0,00

0,00

0,00
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85216

853

85395

900

90001

90004

921

92109

w tym na:
a) wynagrodzenia
i składki od nich
naliczane
Zasiłki stałe
w tym:
wydatki bieşące
w tym na:
(3) świadczenia na
rzecz osób fizycznych
Pozostałe zadania
w zakresie polityki
społecznej
Pozostała działalnoņć
w tym:
wydatki bieşące
w tym na:
(3) świadczenia na
rzecz osób fizycznych
Gospodarka komunalna i ochrona
ņrodowiska
Gospodarka ņciekowa i ochrona
wód
w tym:
wydatki majątkowe
w tym na:
- inwestycje
i zakupy inwestycyjne
w tym na:
(4) wydatki na
programy finansowane z udziałem
środków, o których
mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3
Utrzymanie zieleni
w miastach
i gminach
w tym:
wydatki bieşące
w tym na:
(1) wydatki jednostek budşetowych
w tym na:
b) wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań
Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego
Domy i oņrodki
kultury, ņwietlice
i kluby
w tym:
wydatki bieşące
w tym na:
(2) dotacje na
zadania bieşące
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3 500,00

0,00

0,00

0,00

39 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39 000,00

0,00

0,00

0,00

39 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00

0,00

0,00

50 000,00

0,00

50 000,00

0,00

0,00

50 000,00

0,00

50 000,00

0,00

0,00

50 000,00

0,00

50 000,00

0,00

0,00

50 000,00

72 000,00

156 260,00

0,00

0,00

0,00

70 000,00

156 260,00

0,00

0,00

0,00

70 000,00

156 260,00

0,00

0,00

0,00

70 000,00

156 260,00

0,00

0,00

0,00

70 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60 000,00

60 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

2 000,00
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92116

92195

926
92601

Biblioteki
w tym:
wydatki bieşące
w tym na:
(2) dotacje na
zadania bieşące
Pozostała działalnoņć
w tym:
wydatki majątkowe
w tym na:
- inwestycje
i zakupy inwestycyjne
w tym na:
programy finansowane z udziałem
środków, o których
mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3
Kultura fizyczna
Obiekty sportowe
w tym:
wydatki majątkowe
w tym na:
- inwestycje
i zakupy inwestycyjne
Razem
w tym:
wydatki bieŊące
w tym na:
(1) wydatki jednostek budŊetowych
w tym na:
a) wynagrodzenia
i składki od nich
naliczane
b) wydatki związane z realizacją
ich statutowych
zadań
(2) dotacje na
zadania bieŊące
(3) ņwiadczenia na
rzecz osób fizycznych
(4) wydatki na
programy finansowane
z udziałem ņrodków, o których
mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3
(5) obsługĉ długu
jednostki samorządu terytorialnego
wydatki majątkowe
w tym na:
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0,00

40 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40 000,00

0,00

0,00

0,00

40 000,00

0,00

0,00

60 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

160 000,00
160 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

160 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

160 000,00

0,00

0,00

0,00

1 192 281,00

1 243 247,00

0,00

0,00

50 000,00

37 082,00

222 982,00

0,00

0,00

50 000,00

37 000,00

66 890,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 500,00

0,00

0,00

0,00

37 000,00

62 390,00

0,00

0,00

0,00

82,00

67 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

89 000,00

0,00

0,00

50 000,00

0,00

92,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 155 199,00

1 020 265,00

0,00

0,00

0,00

60 000,00
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- inwestycje
i zakupy inwestycyjne
w tym na:
programy finansowane z udziałem
środków, o których
mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3
- wniesienie wkładów do spółek
prawa handlowego
* zmniejszenie: kwota ze znakiem "-"
zwiększenie: kwota bez znaku
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1 155 199,00

1 020 265,00

0,00

0,00

0,00

530 000,00

14,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku
mgr Krzysztof Ojczyk
Załącznik nr 3
do uchwały Nr XII/71/2011
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 29 czerwca 2011 r.

Plan wydatków majątkowych budŊetu Gminy Brzesko na 2011 rok
Lp.
1

Dział
2

1.

010

Rozdział
3

§
4

01008
6050
01010
6058
6059
6050
6050
2.

600
60013
6050

6300
6300

6050
6050
6300

60014
6300

Nazwa inwestycji
5

Kwota
6

Rolnictwo i łowiectwo
Melioracje wodne
w tym:
- odwodnienie terenów gminnych
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
w tym:
- budowa sieci wodociągowej dla miejscowości
Poręba Spytkowska z magistralą - ETAP II i III
- budowa sieci wodociągowej przy ul. Stolarskiej, Sąsiedzkiej,
Zarzecze, Niwa, i S. Faustyny w Mokrzyskach
- budowa sieci wodociągowej przy ul. Pielgrzymów
w Szczepanowie
Transport i łącznoņć
Drogi publiczne wojewódzkie
w tym:
- modernizacja odcinków dróg wojewódzkich oraz obiektów
mostowych - odnowa nawierzchni na drodze wojewódzkiej nr
768 ul.Solskiego w Brzesku wraz z remontem chodnika, budową
kanalizacji deszczowej oraz budową ronda na skrzyşowaniu
ul.Solskiego z ulicami Szczepanowską i Okulickiego
- stworzenie sieci dróg związanych z działalnością şwirowni
- budowa połączenia autostrady A4 Kraków - Tarnów z drogą
wojewódzką Koszyce - Brzesko w węŝle Brzesko - odcinek drogi
wojewódzkiej nr 768
- budowa chodnika przy ul. Kopernika w Brzesku
- budowa chodników w Mokrzyskach - drogi wojewódzkie
- modernizacja odcinków dróg wojewódzkich oraz obiektów
mostowych - odnowa nawierzchni DW 768 na odcinku Brzesko Mokrzyska
Drogi publiczne powiatowe
w tym:
- budowa chodników przy drogach powiatowych

2 920 000,00
100 000,00
100 000,00
2 820 000,00
1 088 000,00
1 612 000,00
50 000,00
70 000,00
3 471 058,00
2 278 293,00
2 127 888,00

15 000,00
34 904,00

140,00
361,00
100 000,00

400 000,00
400 000,00
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60016
6050
6050
6050
6050

6050
6050
3.

700
70005
6060
70095
6050
6059

4.

720
72095
6639

5.

750
75023
6060
6050

6.

754
75412
6050
6230

7.

801
80101
6050
80104
6060
6050
80110
6050
6050

8.

900
90001
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Drogi publiczne gminne
w tym:
- modernizacja dróg gminnych
- zagospodarowanie terenu Dworca PKP w Brzesku
- zakup i montaş przystanków autobusowych
- budowa ul. Kossaka w Brzesku - odcinek od ul. Jasnej do ul.
Wiejskiej
wraz z dwoma sięgaczami
- budowa dróg na Osiedlu Słotwina w Brzesku: ul. Jana Pawła II,
ul. Wł. Sikorskiego, ul. Oświecenia i ul. Odrodzenia
- budowa chodnika od placu Kazimierza Wielkiego do Regionalnego Centrum Kulturalno - Bibliotecznego w Brzesku
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomoņciami
w tym:
- nabycie nieruchomości do zasobów Gminy
Pozostała działalnoņć
w tym:
- budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Partyzantów w Brzesku
- modernizacja i przebudowa budynku Domu Ludowego
w Jadownikach wraz z budową parkingu i placu utwardzonego etap II
Informatyka
Pozostała działalnoņć
w tym:
- realizacja projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet szansą na lepszy start w przyszłość dla uczniów
Małopolski"
Administracja publiczna
Urzĉdy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
w tym:
- zakup zestawów komputerowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Brzesku
- wdroşenie elektronicznej obsługi petenta
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŊarowa
Ochotnicze straŊe poŊarne
w tym:
- budowa garaşu dla OSP w Mokrzyskach
- dotacja dla OSP w Brzesku na zakup samochodu straşackiego
Oņwiata i wychowanie
Szkoły podstawowe
w tym:
- budowa sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą techniczną
przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Brzesku
Przedszkola
w tym:
- zakup patelni elektrycznej
- rozbudowa Przedszkola Nr 4 przy ul. Ogrodowej w Brzesku
Gimnazja
w tym:
- termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 1 w Brzesku
- wymiana nawierzchni chodnikowych, remont schodów
zewnętrznych wraz z wymianą balustrad w budynku PG Nr 2
w Brzesku - etap II
Gospodarka komunalna i ochrona ņrodowiska
Gospodarka ņciekowa i ochrona wód
w tym:

Poz. 3272
792 765,00
630 000,00
100 000,00
40 000,00
400,00

212,00
22 153,00
2 409 200,00
2 089 200,00
2 089 200,00
320 000,00
190 000,00
130 000,00

14,00
14,00
14,00

76 000,00
76 000,00
50 000,00
26 000,00
26 000,00
26 000,00
7 000,00
19 000,00
3 169 967,00
2 539 792,00
2 539 792,00
454 727,00
4 727,00
450 000,00
175 448,00
141 900,00
33 548,00

5 666 111,00
5 572 711,00
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6010

6057
6059
6050
90004
6050
90015
6050
9.

921
92120
6057
6059
92195
6057
6059
6060

10.

926
92601
6050
6050
6050
6050
6050
92605
6050
6050
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Poz. 3272

- ochrona wód w dorzeczu rzeki Dunajec i Uszwicy poprzez uporządkowanie
gospodarki wodno-ściekowej na terenie działalności Związku
Międzygminnego w Brzesku
- realizacja ostatniego etapu magistrali wodociągowej Bochnia Brzesko oraz utworzenie sieci wodociągowej na terenie miejscowości Okocim
- budowa kanalizacji w Gminie Brzesko
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
w tym:
- zakup i montaş urządzeń zabawowych
Oņwietlenie ulic, placów i dróg
w tym:
- dobudowa nowych punktów oświetlenia ulicznego
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
w tym:
- rewitalizacja Rynku w Brzesku
Pozostała działalnoņć
w tym:
- budowa Regionalnego Centrum Kulturalno - Bibliotecznego
w Brzesku
- zakup wyposaşenia dla studia nagrań w Regionalnym Centrum
Kulturalno - Bibliotecznym w Brzesku
Kultura fizyczna
Obiekty sportowe
w tym:
- wymiana urządzeń kręglarskich w budynku "Kręgielni"
- monitoring stadionu OKS w Brzesku
- przebudowa szatni w budynku hali sportowej przy ul. Mickiewicza
- modernizacja budynku "Kręgielni"
- modernizacja stadionu OKS w Brzesku
Zadania w zakresie kultury fizycznej
w tym:
- budowa zasilania elektrycznego boiska sportowego
w Szczepanowie
- remont i modernizacja boiska sportowego z nawierzchnią naturalną wraz z zapleczem pn. "ORLIK PLUS"
RAZEM
w tym:
Inwestycje, w tym:
- na programy finansowane z udziałem ņrodków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w czĉņci związanej z realizacją
zadań jednostki samorządu terytorialnego
Zakupy inwestycyjne, w tym:
- na programy finansowane z udziałem ņrodków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w czĉņci związanej z realizacją
zadań jednostki samorządu terytorialnego
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

2 886 138,00

1 434 232,00
1 096 081,00
156 260,00
11 200,00
11 200,00
82 200,00
82 200,00
6 123 082,00
3 004 477,00
1 900 000,00
1 104 477,00
3 118 605,00
1 650 000,00
1 428 605,00
40 000,00
360 205,00
343 745,00
56 745,00
12 000,00
15 000,00
100 000,00
160 000,00
16 460,00
10 000,00
6 460,00

24 221 637,00
19 132 572,00
11 443 409,00

2 202 927,00
0,00

2 886 138,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku
mgr Krzysztof Ojczyk
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Poz. 3272
Załącznik nr 4
do uchwały Nr XII/71/2011
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 29 czerwca 2011 r.

Przychody i rozchody budŊetu Gminy Brzesko w 2011 roku
A.

DOCHODY (A1 + A2)
dochody bieşące
dochody majątkowe
WYDATKI (B1 + B2)
wydatki bieşące
wydatki majątkowe

103 947 045,18
79 725 408,18
24 221 637,00

C.

NADWYŉKA/DEFICYT (A - B)

-11 837 281,02

F.

FINANSOWANIE (P - R)

11 837 281,02

P.

Przychody budŊetu ogółem
z tego:
1/ Sprzedaş wyemitowanych papierów wartościowych
2/ Poşyczki
3/ Kredyty
4/ Wolne środki jako nadwyşka środków pienięşnych na rachunku bieşącym budşetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i poşyczek z lat ubiegłych

14 637 281,02

B.

R.

92 109 764,16
78 884 177,16
13 225 587,00

Rozchody budŊetu ogółem
z tego:
1/ Spłaty poşyczek
w tym na:
- spłata poşyczki zaciągniętej w NFOŚiGW na zadanie "Rozwój gospodarczy Gminy Brzesko
- etap III - budowa kanalizacji"
2/ Wykup obligacji
- obligacje seria F

12 900 000,00
0,00
138 605,31
1 598 675,71

2 800 000,00
900 000,00
900 000,00
1 900 000,00
1 900 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku
mgr Krzysztof Ojczyk
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Poz. 3272
Załącznik nr 5
do uchwały Nr XII/71/2011
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 29 czerwca 2011 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budŊetu Gminy Brzesko w 2011 roku
Brak treści
Dział

Rozdział

1
010

2
01030

Nazwa

3
Rolnictwo i łowiectwo
Izby rolnicze

Rodzaj dotacji
z budŊetu

dla jednostek sektora finansów
publicznych

4

5
0
0

wpłaty gminy na rzecz
izb rolniczych
600
60013

Transport i łącznoņć
Drogi publiczne wojewódzkie

549 904
149 904
dotacja celowa na
pomoc finansową dla
jednostki samorządu
terytorialnego
w zakresie realizacji jej
zadań inwestycyjnych

60014

Drogi publiczne powiatowe

720
72095

Informatyka
Pozostała działalnoņć
dotacje celowe przekazane do województwa
na zadania bieşące
realizowane na podstawie porozumienia *
dotacje celowe przekazane do województwa
na zadania inwestycyjne realizowane na
podstawie porozumienia *

754

75412

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŊarowa
Ochotnicze straŊe poŊarne

80104

Oņwiata i wychowanie
Przedszkola

106
106
92

0
0

14

0

19 000

0

19 000
19 000

12 600
12 600
dotacje podmiotowe

0

400 000

dotacje celowe na
dofinansowanie zakupu inwestycyjnego
jednostce niezaliczanej
do sektora finansów
publicznych
801

0
0

149 904

400 000
dotacja celowa na
pomoc finansową dla
jednostki samorządu
terytorialnego
w zakresie realizacji jej
zadań inwestycyjnych

dla jednostek
spoza sektora
finansów publicznych
6
13 000
13 000
13 000

1 659 688
1 465 688
1 465 688
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zwroty dotacji za
uczniów z Gminy Brzesko uczęszczających do
przedszkoli na terenie
innych gmin

80110

Poz. 3272
12 600

Gimnazja
dotacje podmiotowe

851
85111

Ochrona zdrowia
Szpitale ogólne
dotacje celowe (bieşące)

85153

Zwalczanie narkomanii

40 000
40 000
40 000
0

15 000
15 000

0

300 000

dotacje celowe (bieşące) na zadania jednostki samorządu terytorialnego zlecane innym
podmiotom
85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi
dotacje celowe (bieşące) na zadania jednostki samorządu terytorialnego zlecane innym
podmiotom

852
85202

Pomoc społeczna
Domy pomocy społecznej

85212

Ņwiadczenia rodzinne,
ņwiadczenie z funduszu
alimentacyjnego oraz
składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane
za osoby pobierające
niektóe ņwiadczenia
z pomocy społecznej,
niektóre ņwiadczenia
rodzinne oraz za osoby
uczestniczące
w zajĉciach w centrum
integracji społecznej

0

47 500

100

zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie
z przeznaczeniem lub
pobranych
w nadmiernej wysokości

50 000
0

13 860

47 500

zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie
z przeznaczeniem lub
pobranych
w nadmiernej wysokości
85213

300 000

64 460
13 860
dotacja celowa na
pomoc finansową dla
jednostki samorządu
terytorialnego
w zakresie realizacji jej
zadań bieşących

194 000
194 000
315 000
0

100

0
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Zasiłki i pomoc
w naturze oraz skłądki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

2 000

zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie
z przeznaczeniem lub
pobranych
w nadmiernej wysokości
85216

Zasiłki stałe
zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie
z przeznaczeniem lub
pobranych
w nadmiernej wysokości

85295

Poz. 3272

Pozostała działalnoņć

2 000

1 000
1 000

0

0

50 000
50 000

350 000

0

300 000

0

dotacje celowe (bieşące) na zadania jednostki samorządu terytorialnego zlecane innym
podmiotom
900
90001

Gospodarka komunalna
i ochrona ņrodowiska
Gospodarka ņciekowa
i ochrona wód
wpłaty gminy na rzecz
związków gmin na
dofinansowanie zadań
bieşących

90095

Pozostała działalnoņć
wpłaty gminy na rzecz
związków gmin na
dofinansowanie zadań
bieşących

921
92109

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Domy i oņrodki kultury,
ņwietlice i kluby
dotacje podmiotowe

92116

Biblioteki

92605

Kultura fizyczna
Zadania w zakresie kultury fizycznej

dotacje podmiotowe
926

300 000

50 000
50 000

0

1 961 800

0

923 000

0

923 000
1 038 800
1 038 800
0
0

dotacje celowe (bieşące) na zadania jednostki samorządu terytorialnego zlecane innym
podmiotom

0
500 000
500 000
500 000

2 978 870
* dotacje celowe przekazane do województwa na realizację zadań
z udziałem środków unijnych
OGÓŁEM DOTACJE
5 535 558
w tym:
- dotacje podmiotowe
3 621 488
- dotacje celowe
1 487 870
w tym:
- dotacja celowa na pomoc finan549 904
sową dla jednostki samorządu terytorialnego w zakresie realizacji jej
zadań inwestycyjnych

0

2 556 688

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 375

– 22185 –

- dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego w zakresie realizacji jej
zadań bieşących
- dotacje celowe (bieşące) na zadania jednostki samorządu terytorialnego zlecane innym podmiotom
- dotacje celowe przekazane do
województwa na zadania bieşące
realizowane na podstawie porozumienia
- dotacje celowe przekazane do
województwa na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie
porozumienia
- dotacje celowe na dofinansowanie
zakupu inwestycyjnego jednostce
niezaliczanej do sektora finansów
publicznych
- pozostałe dotacje celowe (bieşące)
- pozostałe
w tym:
- wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych
- zwroty dotacji wykorzystanych
niezgodnie z przeznaczeniem lub
pobranych w nadmiernej wysokości
- wpłaty gminy na rzecz związków
gmin na dofinansowanie zadań
bieşących
- zwroty dotacji za uczniów z Gminy
Brzesko uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin

Poz. 3272,3273
13 860

865 000

92

14

19 000

40 000
426 200
13 000
50 600

350 000

12 600

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku
mgr Krzysztof Ojczyk
3272

3273
3273

UCHWAŁA NR XII/74/2011
RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU
z dnia 29 czerwca 2011 r.
w sprawie ustalenia zasad korzystania z gminnych obiektów uŊytecznoņci publicznej
Na podstawie art. 40, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) Rada Miejska
w Brzesku uchwala, co następuje:
§ 1. Za gminne obiekty uşyteczności publicznej
w rozumieniu niniejszej uchwały uznaje się:
1) Dom Ludowy w Porębie Spytkowskiej
2) Dom Ludowy w Okocimiu
3) Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mokrzyskach
4) Dom Ludowy „Straşak” w Wokowicach
5) Dom Kultury w Sterkowcu
6) Dom Ludowy w Jadownikach
§ 2.
1. Obiekty uşyteczności publicznej mogą być udostępniane osobom fizycznym i prawnym, w tym prowadzącym działalność gospodarczą,

2. Korzystanie z gminnych obiektów uşyteczności publicznej ma charakter odpłatny lub nieodpłatny.
§ 3.
1. Nieodpłatnie udostępnia się obiekty uşyteczności
publicznej na:
1) zebrania wiejskie i spotkania z mieszkańcami, organizowane przez Burmistrza Brzeska, Radnych
i Rady Sołeckie – będące wynikiem statutowej
działalności tych organów,
2) zebrania: Rad Sołeckich, Ochotniczych Straşy Poşarnych, Ludowych Zespołów Sportowych oraz
zebrania i spotkania Kół Gospodyń Wiejskich działających na terenie gminy Brzesko,
3) okolicznościowe imprezy i zabawy, organizowane
dla dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół
podstawowych i gimnazjum z terenu gminy,
4) okolicznościowe spotkania i imprezy dla mieszkańców sołectw o charakterze niedochodowym,
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5) nieodpłatne zajęcia sportowe i społeczno - kulturalne dla mieszkańców gminy Brzesko,
6) lokale wyborcze dla potrzeb przeprowadzenia wyborów.
2. Koszty eksploatacyjne wynikające z wykorzystania
obiektów do celów, o których mowa w ust. 1 pokrywane są z budşetu gminy.
3. Nieodpłatne korzystanie z obiektów odbywa się na
pisemny wniosek złoşony do Burmistrza Brzeska, po
wcześniejszym uzgodnieniu terminu z administratorem obiektu.

Poz. 3273,3274

§ 4. Wysokość opłat za korzystanie z gminnych
obiektów uşyteczności publicznej ustala Burmistrz Brzeska.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Brzeska.
§ 6. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku
mgr Krzysztof Ojczyk

3273

3274
3274

UCHWAŁA NR XII/75/2011
RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU
z dnia 29 czerwca 2011 r.
w sprawie zasad najmu lokali uŊytkowych stanowiących własnoņć Gminy Brzesko na czas nieoznaczony, na czas
oznaczony dłuŊszy niŊ 3 lata oraz w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony
zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ten sam lokal.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a; art. 40 ust.
2 pkt. 3; 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 póŝn. zm. ), art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.
U. z 2010 r. nr 102 poz. 651 z póŝn. zm.) – Rada Miejska w Brzesku uchwala co następuje:
§ 1. Ustala się zasady najmu lokali uşytkowych
stanowiących własność Gminy Brzesko – jak
w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. W celu realizacji zasad najmu określonych
w § 1 Burmistrz Brzeska odrębnym zarządzeniem:
1) ustala regulamin przeprowadzania przetargów,
konkursów ofert i negocjacji czynszowych,
2) powołuje komisję: przetargową, konkursów ofert
i negocjacji czynszowych,
3) określa wysokość minimalnych stawek czynszowych za najem lokali, stanowiących podstawę ustalenia stawki wyjściowej do przetargu i konkursu
ofert przy uwzględnieniu rodzajów działalności
prowadzonych w lokalu oraz jego lokalizacji, po

uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Gospodarki
Finansowej Rady Miejskiej.
§ 3. Traci moc uchwała XXXVII/245/2005 Rady
Miejskiej w Brzesku z dnia 30 listopada 2005 r.
w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali
uşytkowych wchodzących w skład zasobu Gminy
Brzesko (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z dnia 26 stycznia 2006 r. Nr 51 poz. 287)
zmienionej uchwałą nr XL/264/2009 Rady Miejskiej
w Brzesku z dnia 25 marca 2009 r. ( Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z dnia 15 kwietnia
2009 r. Nr 185 poz. 1297).
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeska.
§ 5. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku
mgr Krzysztof Ojczyk
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Załącznik
do uchwały Nr XII/75/2011
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 29 czerwca 2011 r.
Zasady najmu lokali uŊytkowych stanowiących
własnoņć Gminy Brzesko na czas nieoznaczony, na czas
oznaczony dłuŊszy niŊ 3 lata oraz w przypadku, gdy po
umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony
zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest
ten sam lokal.
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. Ilekroć w uchwale będzie mowa o:
1. Radzie – naleşy przez to rozumieć Radę Miejską
w Brzesku;
2. Burmistrzu – naleşy przez to rozumieć Burmistrza
Brzeska;
3. zarządcy – naleşy przez to rozumieć zarządzającego
lokalami uşytkowymi stanowiącymi własność Gminy
Brzesko;

Poz. 3274

2. Organizatorem przetargów, konkursów ofert i negocjacji jest Burmistrz.
3. Czynności związane z przeprowadzeniem przetargów,
konkursów ofert i negocjacji przeprowadza komisja.
4. Przetarg przeprowadza się w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
5. Przetarg ma na celu uzyskanie najwyşszej stawki
czynszu.
6. Wywoławczą stawkę czynszu ustala Burmistrz biorąc
pod uwagę połoşenie, powierzchnię i przeznaczenie
lokalu. Stawka ta nie moşe być nişsza niş najmniejsza stawka czynszu ustalona na podstawie aktualnie
obowiązujących umów najmu zawartych na lokale
o podobnym połoşeniu i przeznaczonych do działalności o podobnym charakterze.
7. Burmistrz moşe podjąć decyzję o wynajęciu lokalu
uşytkowego w trybie przetargu ograniczonego pod
względem przedmiotowym ( przetarg celowy) , na
konkretny rodzaj działalności, kierując się zbiorowymi potrzebami mieszkańców Gminy Brzesko.
8. Konkurs ofert polega na wyborze najkorzystniejszej
oferty.

4. lokalu uşytkowym – naleşy przez to rozumieć lokal
o przeznaczeniu innym niş mieszkalne w rozumieniu
ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali
(Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z póŝn. zm.);

9. Burmistrz ma prawo odstąpienia od przetargu, konkursu ofert oraz negocjacji czynszowych bez podania
przyczyny.

5. najemcy – naleşy przez to rozumieć najemcę
w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego;

1. Jeşeli pierwszy przetarg nie zakończył się wyłonieniem najemcy Burmistrz moşe ogłosić kolejny przetarg a następnie konkurs ofert . W przypadku ogłoszenia konkursu ofert wywoławcza stawka czynszu
moşe być ustalona na poziomie nie nişszym niş 80%
stawki czynszu ustalonej dla przetargu.

6.

najmie – naleşy przez to rozumieć najem
w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego;

7. stawce czynszu – naleşy przez to rozumieć miesięczną
stawkę czynszu netto za 1 m2 powierzchni uşytkowej
lokalu;
8. czynszu – naleşy przez to rozumieć miesięczny czynsz
wynikający z przemnoşenia stawki czynszu netto
przez
powierzchnię
uşytkową
lokalu,
z uwzględnieniem podatku VAT, bez innych opłat
związanych z korzystaniem z lokalu;
9. opłacie – naleşy przez to rozumieć opłatę związaną
z korzystaniem z lokalu niezaleşną od zarządcy jak
np. za energię, wodę, kanalizację, c.o., gaz, telefon;
10. komisji – naleşy przez to rozumieć komisję powołaną
do przeprowadzania przetargów konkursów ofert
bądŝ negocjacji czynszowych;
11. istotnych nakładach – naleşy przez to rozumieć nakłady, które są niezbędne dla utrzymania naleşytego
stanu lokalu, a ich udokumentowana wysokość
w danym roku przewyşsza 40 % łącznej wysokości
czynszu za najmowany lokal w tym roku.
Rozdział 2
Zasady i tryb najmu
§ 2.
1. Lokale uşytkowe wynajmowane są po przeprowadzeniu przetargu, konkursu ofert, negocjacji czynszowych.

§ 3.

2. Lokale nie wynajęte po przeprowadzeniu przetargów
i konkursu ofert mogą być oddane w najem w drodze
negocjacji . Stawka czynszu ustalona w drodze negocjacji moşe być obnişona, nie więcej jednak niş do
50% wywoławczej stawki czynszu ustalonej dla przetargu.
§ 4.
1. Wynajem lokalu uşytkowego w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony dłuşszy niş 3 lata lub na czas
nieoznaczony wymaga zgody Rady Miejskiej wyraşonej w uchwale.
2. Upowaşnia się Burmistrza Brzeska do zawierania
umów najmu w trybie bezprzetargowym w przypadku, gdy po umowie zawartej na okres co najmniej
3 lat, dotychczasowy najemca zawiera kolejne umowy, których przedmiotem jest ten sam lokal uşytkowy
po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Gospodarki
Finansowej i Komisji Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej.
§ 5. Lokal uşytkowy moşe zostać wynajęty na okres
dłuşszy niş 3 lata bez uchwały Rady, o której mowa
w § 4 ust. 1 w trybie bezprzetargowym po uzyskaniu
pozytywnej opinii Komisji Gospodarki Finansowej
i Komisji Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska
i Rolnictwa, jeşeli spełniony jest jeden z ponişszych
warunków:
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1)najem następuje na rzecz państwowych i komunalnych jednostek organizacyjnych (bez względu na
ich formę prawną) oraz biur poselskich i senatorskich,
2) najem następuje na rzecz osób fizycznych lub prawnych, które prowadzą działalność społecznie uşyteczną, a w szczególności: charytatywną, opiekuńczą,
kulturalną, oświatową, wychowawczą, sportową – na
cele nie związane z działalnością zarobkową,
3) najem następuje na rzecz małşonka lub dzieci zmarłego najemcy, jeşeli zamierzają nadal prowadzić działalność gospodarczą , do której przedmiotowy lokal jest
im niezbędny. Warunkiem zawarcia umowy jest brak
zaległości w opłatach za lokal.
Rozdział 3
Umowa najmu, ponowne zawarcie umowy najmu,
zabezpieczenie gwarancyjne.
§ 6.
1. Umowę najmu lokalu zawiera się:
1) na czas nieoznaczony lub oznaczony dłuşszy niş
3 lata:
a) po przetargu, konkursie ofert lub negocjacjach,
b) w trybie bezprzetargowym za zgodą Rady,
w przypadkach
wymienionych
w niniejszej
uchwale.
2) W sytuacji, gdy zawierane są kolejne umowy na
ten sam lokal z dotychczasowym najemcą umowę
zawiera się zgodnie z § 4 ust. 2.
2. Najemca winien podpisać umowę w ciągu 7 dni od
daty rozstrzygnięcia przetargu, konkursu ofert bądŝ
negocjacji.
3. Zawarcie umowy najmu następuje po uprzednim
wpłaceniu czynszu w wysokości brutto – za trzy pełne
okresy
płatności
wg
stawki
wylicytowanej
w przetargu lub konkursie ofert albo ustalonej
w drodze negocjacji czynszowych.
4. Wpłacenie czynszu w wysokości o której mowa w ust.
3 nie obowiązuje w przypadku zawierania kolejnej
umowy z dotychczasowym najemcą na ten sam lokal.
5. W przypadku o którym mowa w ust. 4 w momencie
podpisywania kolejnej umowy obowiązuje czynsz
ustalony dla tej umowy w roku w którym umowa jest
ponownie zawierana.
6. Zarządca moşe takşe odstąpić od pobrania naleşności
o której mowa w ust. 3 w przypadku gdy umowa jest
ponownie zawierana.
7. Zarządca moşe takşe odstąpić od pobrania naleşności
o której mowa w ust. 3 w przypadku gdy umowa jest
zawierana:
1) w drodze negocjacji,
2) w trybie bezprzetargowym,
3) gdy najemcą jest jednostka pomocnicza Gminy.
8. Umowa najmu lokalu powinna zawierać postanowienia zabezpieczające interesy Gminy pod względem
przychodów i naleşytej dbałości o substancję lokalu
z zachowaniem przepisów Kodeksu cywilnego.
9. W sytuacji, gdy stan techniczny lokalu albo rodzaj
zamierzonej działalności tego wymaga lokale uşytkowe oddawane są w najem z zastrzeşeniem, şe remont
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i przystosowanie lokalu lub jego części do prowadzenia działalności najemca wykona na własny koszt
w porozumieniu i za zgodą zarządcy.
10. Najemcy przysługuje prawo włączenia (dopisania)
do umowy najmu, w charakterze współnajemców,
nişej wymienionych osób, bliskich najemcy,
z którymi zawarł umowę spółki cywilnej:
1) współmałşonka,
2) dzieci własnych (przysposobionych),
3) rodziców najemcy (współmałşonka),
4) zięciów, synowych najemcy, po udokumentowaniu pokrewieństwa (powinowactwa).
11. Osobom nie wymienionym w ust. 10, które weszły w spółkę osobową z najemcą lokalu w trakcie
trwania umowy najmu , przysługuje prawo do
kontynuowania tej umowy w przypadku wycofania się dotychczasowego najemcy z tej spółki, jeşeli okres udziału w niej był nie krótszy niş 3 lata .
Kontynuowanie umowy uzaleşnione jest od uiszczenia przez osoby, które weszły do spółki naleşności o której mowa § 6 ust. 3 wg stawki obowiązującej dla tej umowy z poprzednim najemcą
ustalonej na dzień zawarcia umowy z osobami,
które weszły do spółki.
§ 7. Umowa najmu lokalu moşe być wypowiedziana ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
1) podnajmowania lokalu w całości lub jego części bez
zgody Burmistrza,
2) zalegania z opłatami czynszowymi za co najmniej dwa
pełne okresy płatności,
3) stwierdzenia dewastacji lokalu,
4) zmiany sposobu wykorzystania lokalu bez uzyskania
pisemnej zgody Burmistrza.
5) naruszenia innych istotnych warunków umowy.
§ 8. Dopuszcza się moşliwość:
1) zmiany rodzaju prowadzonej działalności w wynajętym lokalu,
2) podnajmu części lokalu:
a) na okres do trzech lat – nie więcej niş 50% powierzchni najmowanego lokalu
b) bezterminowo – nie więcej niş 10% powierzchni
najmowanego lokalu. Stawkę czynszu za podnajmowaną część lokalu podwyşsza się najemcy
o 50% , bez względu na rodzaj działalności prowadzonej przez podnajemcę.
3) zamiany lokalu uşytkowanego na inny lokal
w sytuacjach, gdy jest to uzasadnione:
a) zamierzeniami inwestycyjnymi Gminy Brzesko ,
b) zaspokojeniem potrzeb lokalowych Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych Gminy,
c) koniecznością realizacji decyzji organów nadzoru
budowlanego,
d) koniecznością opróşnienia lokalu ze względu na
planowane zbycie w drodze przetargowej całej nieruchomości.
§ 9. Burmistrz moşe wyrazić zgodę na przywrócenie
tytułu prawnego do lokalu najemcy, któremu została
wypowiedziana umowa najmu ze względu na zaległości
czynszowe bądŝ zaległości w opłatach, pod warunkiem
jednorazowej spłaty zaległości wraz z odsetkami
i kosztami postępowania windykacyjnego.
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sek najemcy, na czas określony z tym, şe
w przypadku wymienionym w pkt. 3) okres ulgi
moşe maksymalnie wynosić do 6 miesięcy. Udzielenie ulgi dla najemcy prowadzącego działalność
gospodarczą następuje z zachowaniem zasad
udzielenia pomocy publicznej dla przedsiębiorców.
7. Zarządca jest upowaşniony do udzielania
w szczególnych przypadkach obnişki stawki indywidualnej przy czym ulga nie moşe być wyşsza niş
10 % stawki czynszu dla określonego lokalu, a czas
jej obowiązywania nie moşe być dłuşszy niş
6 miesięcy. Zdanie ostatnie ustępu poprzedzającego stosuje się odpowiednio.
8. Odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu
prawnego nalicza się w wysokości 200% dotychczasowego czynszu.

Rozdział 4
Stawki czynszu najmu.
§ 10.
1. Stawki czynszu najmu ustala się biorąc pod uwagę
uwarunkowania rynkowe, ze szczególnym uwzględnieniem stawek czynszu ustalonych na podstawie aktualnie obowiązujących umów najmu dla lokali
o podobnym połoşeniu, powierzchni i rodzaju prowadzonej w nich działalności.
2. Czynsz najmu będzie podlegał waloryzacji dokonywanej z początkiem kaşdego roku , stosownie do
wskaŝnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni publikowanego przez Prezesa
GUS.
3. Waloryzacja będzie uwzględniona w fakturze VAT
i nie wymaga zmiany umowy.
4. Na wniosek najemcy zarządca moşe zrezygnować
z waloryzacji stawek czynszu określonej w ust. 2 w
przypadku, gdy istniejąca wysokość stawki czynszu
najmu mieści się w górnej granicy stawek czynszowych obowiązujących w lokalach o porównywalnym
standardzie i lokalizacji.
5. Decyzja o rezygnacji z waloryzacji stawek czynszu
wymaga pozytywnej opinii Komisji Finansowej Rady.
6. Burmistrz jest uprawniony do obnişania stawki czynszu do 50% (ulga) nie nişej jednak, niş do kosztów
utrzymania lokalu ponoszonych przez zarządcę:
1) w przypadkach losowych,
2) w stosunku do lokali przeznaczonych na działalność o szczególnym znaczeniu społecznym tj. charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, oświatową, wychowawczą i sportową – na cele nie związane
z działalnością zarobkową,
3) w przypadku poczynienia przez najemcę istotnych
nakładów na najmowany lokal. Poniesienie nakładów moşe nastąpić tylko za uprzednią zgodą Burmistrza na przeprowadzenie tych prac, wyraşoną
pisemnie. Ulgi moşna udzielić na pisemny wnio-

Rozdział 5
Remont, modernizacja lokali.
§ 11.
1. Najemca zobowiazany jest do utrzymywania lokalu
w stanie estetycznym i sprawnym technicznie.
2. Nakłady na dostosowanie lokalu do potrzeb najemcy
(adaptacje i przebudowy) oraz podniesienie estetyki
wnetrza lokalu (modernizacja i remonty), wykonane
po uzgodnieniu z zarządcą, obciąşają w całosci najemcę bez prawa ich zwrotu.
Rozdział 6
Postanowienia końcowe.
§ 12. Do umów zawartych przed dniem wejścia
w şycie niniejszej uchwały stosuje się do czasu wygaśnięcia tych umów przepisy dotychczasowe.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku
mgr Krzysztof Ojczyk
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UCHWAŁA NR VIII/80/11
RADY MIASTA BOCHNIA
z dnia 26 maja 2011 r.
w sprawie: zasad korzystania z lokalnego transportu zbiorowego realizowanego przez Bocheńskie Zakłady Usług
Komunalnych sp. z o.o. z siedzibą w Bochni.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 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 póŝń. zm.),
art.4 ust.1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz. U.
z 2011 r. Nr 45, poz. 236 ) oraz art. 15 ust. 5, art. 33a
ust.3 i art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada
1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. Nr 50,
poz. 601 z póŝń. zm. ) Rada Miasta Bochni uchwala,
co następuje:
§ 1. Uchwała zawiera regulacje dotyczące:
- cen biletów,

- uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów,
- opłat dodatkowych,
- przepisów porządkowych,
obowiązujące przy korzystaniu z usług lokalnego
transportu zbiorowego osób realizowanego przez
Bocheńskie Zakłady Usług Komunalnych sp. z o.o.
§ 2. Ceny biletów.
1. Ustala się ceny biletów jednorazowych i okresowych za usługi przewozowe lokalnym transportem
zbiorowym świadczone przez Bocheńskie Zakłady
Usług Komunalnych sp. zo.o. na terenie miasta
Bochnia:
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1) ceny biletów jednorazowych - jednoprzejazdowych:
a) normalny - 2,20 zł
b) ulgowy - 1,10 zł
c) socjalny- 1,20 zł
d) specjalny - 0,50 zł
2) ceny biletów okresowych na 30 dni:
a) bilet pełny na dni robocze - 80,00 zł
b) bilet pełny na wszystkie dni - 108,00 zł
c) bilet ulgowy 50% na dni robocze - 40,00 zł
d) bilet ulgowy na wszystkie dni - 54,00 zł
e) bilet ulgowy socjalny na dni robocze - 44,00 zł
f) bilet ulgowy socjalny na wszystkie dni 60,00 zł
3) ceny biletów okresowych na 90 dni:
a) bilet pełny na dni robocze - 223,00 zł
b) bilet pełny na wszystkie dni - 300,00 zł
c) bilet ulgowy 50% na dni robocze - 108,00 zł
d) bilet ulgowy na wszystkie dni - 150,00 zł
e) bilet ulgowy socjalny na dni robocze 120,00 zł
f) bilet ulgowy socjalny na wszystkie dni 167,00 zł
4) ceny biletów okresowych na 30 dni na 2 linie
autobusów:
a) bilet pełny na dni robocze - 120,00 zł
b) bilet pełny na wszystkie dni - 162,00 zł
c) bilet ulgowy 50% na dni robocze - 60,00 zł
d) bilet ulgowy na wszystkie dni - 81,00 zł
e) bilet ulgowy socjalny na dni robocze - 66,00 zł
f) bilet ulgowy socjalny na wszystkie dni 90,00 zł
5) ceny biletów okresowych na 90 dni na 2 linie
autobusów:
a) bilet pełny na dni robocze - 340,00 zł
b) bilet pełny na wszystkie dni - 450,00 zł
c) bilet ulgowy 50% na dni robocze - 162,00 zł
d) bilet ulgowy na wszystkie dni - 225,00 zł
e) bilet ulgowy socjalny na dni robocze - 180,00
zł
f) bilet ulgowy socjalny na wszystkie dni 250,00 zł
6) ceny biletów na 30 dni na wszystkie linie:
a) bilet pełny na dni robocze - 320,00 zł
b) bilet pełny na wszystkie dni - 432,00 zł
c) bilet ulgowy 50% na dni robocze - 160,00 zł
d) bilet ulgowy na wszystkie dni - 216,00 zł
e) bilet ulgowy socjalny na dni robocze 176,00 zł
f) bilet ulgowy socjalny na wszystkie dni 240,00 zł
2. Ustala się cenę za przewóz:
1) bagaşu, za wyjątkiem bagaşu ręcznego nie
przekraczającego rozmiarów określonych w
przepisach porządkowych, w wysokości odpowiadającej cenie biletu jednoprzejazdowego normalnego obowiązującego na trasie
przejazdu,
2) zwierząt, za wyjątkiem małych zwierząt trzymanych na rękach, w wysokości odpowiadającej połowie ceny biletu jednoprzejazdowego
normalnego obowiązującego na trasie przejazdu.
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§ 3. Uprawnienia do bezpłatnych i ulgowych
przejazdów.
1. Ustawowe uprawnienia do korzystania z bezpłatnych przejazdów przysługują:
1) posłom i senatorom - na podstawie właściwej
legitymacji;
2) inwalidom wojennym i wojskowym - na podstawie ksiąşeczki inwalidy wojennego i wojskowego;
3) opiekunom towarzyszącym w podróşy inwalidom wojennym i wojskowym o orzeczonej całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności
do samodzielnej egzystencji - na podstawie
ksiąşeczki inwalidy wojennego lub wojskowego,
któremu towarzyszą.
2. Ustawowe uprawnienia do korzystania z ulgowych
biletów (50%) przysługują:
1) kombatatntom oraz wdowom i wdowcom,
emerytom i rencistom pozostałym po kombatantach i innych osobach uprawnionych, osobach represjonowanych - na podstawie ksiąşeczki inwalidy wojennego,
2) studentom szkół wyşszych oraz studentom państwowych i niepaństwowych uczelni zawodowych - na podstawie waşnej legitymacji studenckiej,
3) dzieciom i młodzieşy w wieku od 7 do 18 lat, nie
objętej obowiązkiem szkolnym wskutek inwalidztwa lub niepełnosprawności - na podstawie
zaświadczenia wydanego przez właściwy organ
administracji szkolnej.
3. Uprawnienia do korzystania z bezpłatnych biletów
na podstawie niniejszej uchwały przysługują:
1) dzieciom do lat 4 - na podstawie oświadczenia
o wieku dziecka osoby opiekującej się nim
w czasie podróşy,
2) osobom powyşej 75 roku şycia - na podstawie
dokumentu toşsamości stwierdzającego wiek,
3) osobom ociemniałym, całkowicie niezdolnym
do pracy i samodzielnej egzystencji - na podstawie legitymacji ZUS z wpisem o stopniu
niepełnosprawności oraz dowodu osobistego
i dokumentu osoby ociemniałej.
4. Uprawnienia do korzystania z ulgowych biletów na
podstawie niniejszej uchwały:
1) ulga w wysokości 50% ceny biletu przysługuje
opiekunom osób o orzeczonej całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji
w czasie podróşy (50%) - na podstawie orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji.
2) bilety ulgowe socjalne przysługują:
a) uczniom dziennych szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz policealnych, nie dłuşej niş do dnia 30 czerwca roku, w którym
ukończą 21 rok şycia,
b) dzieciom w wieku od 4 do 7 lat - na podstawie
dokumentów dziecka albo rodziców lub opiekunów umoşliwiających stwierdzenie wieku
dziecka,
c) inwalidom słuchu - na podstawie zaświadczenia wydanego przez Polski Związek Głuchych,
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d) emerytom powyşej 60 roku şycia oraz rencistom nie pozostającym w stosunku pracy,
niezdolnym do pracy na podstawie orzeczenia
ZUS lub z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności na podstawie orzeczenia Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania
o Niepełnosprawności - na podstawie legitymacji emeryta lub rencisty i stosownego zaświadczenia o wypłacanym świadczeniu.
3) z przejazdów za tzw. opłatę specjalną korzystać mogą osoby o orzeczonej całkowitej niezdolności do pracy oraz samodzielnej egzystencji (dawne orzeczenia o I grupie inwalidzkiej) - na podstawie orzeczenia ZUS lub Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania
o Niepełnosprawności oraz dowodu osobistego.
§ 4. Opłaty dodatkowe.
1. Opłata dodatkowa za przejazd osoby bez waşnego
dokumentu potwierdzajacego uprawnienia do korzystania z biletu ulgowego lub przejazdu bezpłatnego wynosi:
Załącznik
do uchwały Nr VIII/80/11
Rady Miasta Bochnia
z dnia 26 maja 2011 r.
PRZEPISY PORZĄDKOWE PRZY PRZEWOZIE OSÓB
I BAGAŉU RĈCZNEGO POJAZDAMI BOCHEŃSKICH
ZAKŁADÓW USŁUG KOMUNALNYCH sp. z o.o.

Rozdział 1
Przepisy ogólne

§ 1.
1. Pasaşerowie korzystający z przejazdów pojazdami
oraz obsługa i personel nadzoru ruchu zobowiązani
są do przestrzegania niniejszych przepisów porządkowych.
2. Şądania i wskazówki obsługi pojazdów oraz personelu nadzoru ruchu powinny być kierowane do pasaşerów w sposób taktowny i uprzejmy.
3. Obsługa pojazdów i personel nadzorczy ruchu obowiązani są do udzielania na şądanie pasaşera informacji dotyczących przewozu, w szczególności odjazdu z przystaku końcowego, kierunku jazdy itp.
§ 2.
1. Pasaşer odpowiada wobec przedsiębiorstwa komunikacyjnego za szkody powstałe wskutek uszkodzenia
lub zanieczyszczenia z jego winy pojazdu lub innych
urządzeń komunikacyjnych.
2. Przedsiębiorstwo komunikacyjne nie odpowiada za
szkody powstałe na skutek przerw w ruchu albo
zmian kierunku jazdy pojazdu spowodowane siłą
wyşszą,
przyczynami
natury
technicznoeksploatacyjnej, zarządzeniem organów ruchu drogowego lub innych kompetentnych organów.

Poz. 3275
1) w przypadku okazania waşnego dokumentu
w terminie 7 dni od daty wystawienia dokumentu zobowiązującego do uiszczenia opłaty - 10 zł,
2) w przypadku braku okazania dokumentu
w terminie określonym w pkt 1 - 100 zł.

2. Opłata dodatkowa za przejazd bez waşnego biletu:
1) 70 zł przy wpłacie gotówkowej,
2) 100 zł przy opłacie kredytowej.
§ 5. Przepisy porządkowe określające warunki
przewozu osób i bagaşu ręcznego pojazdami lokalnego transportu zbiorowego realizowane przez Bocheńskie Zakłady Usług Komunalnych sp. z o.o. zawiera
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bochni.
§ 7. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miasta
Kazimierz Ņcisło

3. W czasie awarii lub uszkodzenia pojazdu w czasie
jazdy pasaşerowi posiadającemu bilet przysługuje
prawo kontynuowania jazdy z tym biletem następnym pojazdem tej samej linii lub innej linii przebiegającej tą samą trasą albo pojazdem zastępczym
podstawionym przez przedsiębiorstwo komunikacyjne.
Rozdział 2
Przewóz osób.

§ 1.
1. Wsiadanie do pojazdu i wysiadanie z niego dozwolone jest tylko na przystankach i po całkowitym zatrzymaniu pojazdu.
2. Wsiadanie do pojazdu na przystankach końcowych
dozwolone jest dopiero po zakończeniu czynności
związanych ze zmianą kierunku jazdy. W tym czasie
pasaşerowie nie mogą przebywać w pojeŝdzie.
3. Obsługa pojazdu po zakończeniu czynności, o których
mowa w ust. 2 obowiązana jest niezwłocznie podjechać do przystanku dla wsiadających w celu umoşliwienia osobom oczekującym na przystanku zajęcie
miejsca w pojeŝdzie (z wyjątkiem przerw na spoşycie
posiłku lub awarii).
§ 2.
1. Pasaşerowie są obowiązani wsiadać do pojazdu przez
drzwi oznaczone napisem "Wejście". W przypadku
braku napisu "Wejście" wsiadanie obywa się wszystkimi pomostami z wyjątkiem wejścia pierwszymi
drzwiami obok kierującego pojazdem.
2. Pasaşerowie zajmujący miejsca stojące powinni
w czasie jazdy trzymać się uchwytów i poręczy.
3. Pasaşer zmierzający do wysiadania na przystanku
oznaczonym "Na şądanie" obowiązany jest wcześniej
uprzedzić o tym obsługę pojazdu.
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§ 3. Pasaşerowie nie mogą zajmować miejsc
w poblişu kierującego pojazdem w sposób ograniczający jego pole widzenia, oraz zachowywać się w sposób
utrudniający kierującemu prowadzenie pojazdu.
§ 4. Po wejsciu do pojazdu pasaşer obowiązany jest
niezwłocznie i bez wezwania:
1. Skasować lub zakupić u kierowcy pojazdu bilet za
przejazd.
2. Podczas kontroli biletów pasaşer obowiązany jest
okazać, a na şądanie wręczyć legitymację uprawniającą do przejazdu ulgowego.
§ 5. Pasaşer obowiązany jest posiadać waşny bilet
przez cały czas jazdy i okazywać go lub wręczać na şądanie obsługi pojazdu albo personelu słuşby ruchu.

Poz. 3275
§ 9. Osoby, które pomimo odprawy przewozu (§7):

1. Wsiadły do pojazdu.
2. Nie przestrzegają przepisów § 8 pomimo upomnienia
nie stosują się do wskazówek, şądań obsługi pojazdu
lub nadzoru ruchu - obowiązane są opuścić pojazd
na wezwanie obsługi lub nadzoru ruchu. Pasaşerowi
nie przysługuje w tych wypadkach zwrot ceny biletów, natomiast pokrywa on koszty ewentualnego zatrzymania ruchu.
§ 10. W razie wprowadzenia przez przedsiębiorstwo
(zakład) komunikacyjne specjalnego oznakowania pojazdów do przewozu określonych grup pasaşerów, od
przewozu tymi pojazdami wyłączone są osoby nie naleşące do tych grup pasaşerów.

1. Pasaşerowi nie wolno odstępować skasowanego lub
zakupionego biletu innej osobie.
2. Bilet zniszczony jest niewaşny i nie moşna legitymować się biletem przed jego skasowaniem jako waşnym biletem uprawniającym do przejazdu. Bilet jednorazowy skasowany dwukrotnie jest niewaşny.
§ 6. Bilety lub legitymacje, co do których istnieje
podejrzenie, şe są sfałszowane, obsługa pojazdu lub
personel ruchu zatrzymuje za pokwitowaniem, sporządzając jednocześnie odpowiednie doniesienie do Policji.
§ 7. Pasaşer obowiązany jest przestrzegać przepisów porządkowych obowiązujących w komunikacji.
Osoby zagraşające bezpieczeństwu lub porządkowi
w komunikacji oraz osoby uciąşliwe mogą nie być dopuszczone do przewozu lub usunięte ze środka komunikacji.
§ 8. Zabronione jest :
1. Wsiadanie (wskakiwanie) do pojazdu i wysiadanie
(wyskakiwanie) z niego w czasie jazdy.
2. Jazda na stopniach oraz innych zewnętrznych częściach pojazdu.
3. Otwieranie drzwi w czasie jazdy.
4. Nieuzasadnione dawanie sygnału odjazdu lub zatrzymanie pojazdu.
5. Zanieczyszczenie i zaśmiecanie pojazdu lub zniszczenie jego urządzeń i wyposaşenia.
6. Wychylanie się z pojazdu i opieranie się o drzwi
w czasie jazdy.
7. Spoşywanie artykułów şywnościowych mogących
zabrudzić innych pasaşerów lub zanieczyścić wnętrze
pojazdu.
8. Granie na instrumentach muzycznych, korzystanie
z radioodbiornika lub zakłócania w inny sposób spokoju w pojeŝdzie.
9. Palenie tytoniu.
10. Wyrzucanie jakichkolwiek przedmiotów z pojazdu
w czasie jazdy lub postoju.
11. Wykonywanie czynności mogących narazić współpasaşerów na szkody lub obraşenia.
12. Wykonywanie innych czynności niedozwolonych
w miejscach publicznych.

Rozdział 3
Przewóz bagaŊu rĉcznego.

§ 1.
1. Pasaşerowie mogą przewozić w pojazdach bagaş
ręczny, jeşeli istnieje moşliwość takiego umieszczenia go w pojeŝdzie, aby nie utrudniał przejścia i nie
naraşał na zanieczyszczenie odzieşy innych pasaşerów, nie zasłaniał widoczności kierującemu pojazdem, nie zagraşał bezpieczeństwu ruchu itp.
2. Przedmioty stanowiące bagaş ręczny nie przekraczające rozmiarów 60x40x20 cm, a takşe małe zwierzęta, np. psy, koty, ptaki, trzymane na rękach nie podlegają opłacie.
3. Za opłatą wysokości równej 50% ceny biletu normalnego mogą być przewoşone psy większe, jeşeli posiadają kagańce i trzymane są na smyczy.
4. Wszelkiego rodzaju wózki dziecięce mogą być przewoşone bez opłaty. W czasie przewozu dziecko musi
być wyjęte z wózka, jeşeli nie jest zabezpieczone
szelkami zabezpieczającymi wypadnięcie z wózka.
5. Nie podlega opłacie przewóz wózków iwalidzkich.
6. Przewóz nart, sanek i innego sprzętu sportowego
podlega opłacie jak za bagaş.
§ 2.
1. Nadzór nad bagaşem ręcznym i zwierzętami, które
pasaşer przewozi przy sobie w pojeŝdzie, naleşy do
pasaşera. Za bagaş taki i zwierzęta przedsiębiorstwo
(zakład)
komunikacyjne
odpowiada
tylko
w przypadku, gdzie szkoda powstała z jego winy.
2. Pasaşer odpowiada za szkody powstałe w związku
z przewozem bagaşu ręcznego lub zwierząt.
3. Bagaşu i zwierząt nie moşna umieszczać na miejscach
przeznaczonych do siedzenia.
§ 3. W pojazdach nie wolno przewozić :
1. Przedmiotów, które mogą wyrządzić szkodę innym
pasaşerom, zanieczyszczenia lub uszkodzenia ich ciała lub odzieşy, albo które mogą uszkodzić lub zanieczyścić pojazd (np: ostrych narzędzi, jak piły, kosy
lub otwartych naczyń ze smarami, farbami, itp;).
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2. Przedmiotów cuchnących, zapalnych, łatwopalnych,
radioaktywnych, trujących oraz innych materiałów
niebezpiecznych.
3. Dopuszcza się moşliwość przewoşenia przez pasaşera
broni palnej krótkiej, broni gazowej, myśliwskiej,
sportowej pod warunkiem, şe nie jest nabita, prawidłowo zabezpieczona zaś pasaşer legitymuje się zezwoleniem na jej posiadanie. W przypadku powstania szkody z tytułu przewozu broni, pasaşer ponosi
odpowiedzialność na zasadach ogólnych zarówno co
do odpowiedzialności wobec pasaşerów, jak i wobec
przewoŝnika, tj. komunikacji miejskiej.

Poz. 3275,3276,3277

4. Jeşeli istnieje uzasadnione podejrzenie, şe pasaşer
zabrał ze sobą do pojazdu przedmioty wymienione
w pkt 1, 2, których przewozić nie wolno, obsługa pojazdu ma prawo w obecności pasaşera sprawdzić
właściwości przedmiotów zabranych do pojazdu,
z wyjątkiem przedmiotów mienia wojskowego lub
policyjnego, będących pod nadzorem şołnierzy lub
pracownika cywilnego zatrudnionego w jednostce
wojskowej lub funkcjonariusza policji. W razie
stwierdzenia zasadności podejrzenia obsługa pojazdu obowiązana jest odmówić przewozu tych przedmiotów.
Przewodniczący Rady Miasta
Kazimierz Ņcisło

3275

3276
3276

UCHWAŁA NR VI/53/11
RADY GMINY BOCHNIA
z dnia 31 maja 2011 r.
w sprawie: ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatora i przewoňnika z przystanków komunikacyjnych
lub dworców, których właņcicielem albo zarządzającym jest Gmina Bochnia.
Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 15), art. 40
ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591
z póŝn. zm.) oraz art. 16 ust. 1, ust. 4 i ust. 5 pkt 1 ustawy
z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r., Nr 5, poz. 13) Rada Gminy
Bochnia uchwala, co nastĉpuje:
§ 1. Ustala się stawki opłat za korzystanie przez
operatora i przewoŝnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest
Gmina Bochnia w wysokości:

1) 0,05 zł za jedno zatrzymanie środka transportu na
przystanku komunikacyjnym.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Bochnia.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie w terminie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Zofia Pukal

3276

3277
3277

UCHWAŁA NR IX/59/2011
RADY GMINY BORZĈCIN
z dnia 15 czerwca 2011 r.
w sprawie zmian w uchwale budŊetowej na 2011 rok
Na podstawie art. 211, art. 212 z 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)
oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 ze zm.) – Rada Gminy Borzęcin uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale budşetowej Gminy Borzęcin na rok
2011 Nr IV/26/2011 z dnia 26 stycznia 2011 roku dokonuje się następujących zmian:

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 32.000,00 zł.
a zwiększa się plan dochodów o kwotę 135.271,00 zł, do
kwoty 39.816.552,39 zł. z czego:
1) plan dochodów bieşących zmniejsza się o kwotę
32 000,00 zł. a zwiększa się o kwotę 135.271,00 zł. Po
zmianach plan dochodów bieşących wynosi
22.083.165,53 zł.

Dochody budŊetu na rok 2011
DZIAŁ 758

RÓŉNE ROZLICZENIA

103 271,00

Rozdział 75814

RóŊne rozliczenia finansowe
Dochody bieŊące

103 271,00
103 271,00

Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizację własnych zadań
bieşących gmin (związków gmin)

103 271,00

§2030
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Poz. 3277

POMOC SPOŁECZNA

0,00

Ņwiadczenia rodzinne, ņwiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Dochody bieŊące

0,00
0,00

Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

§ 2. W uchwale budşetowej Gminy Borzęcin na rok
2011 Nr IV/26/2011 z dnia 26 stycznia 2011 roku dokonuje się następujących zmian:
Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 406.000 zł,
a zwiększa się plan wydatków o kwotę 509.271,00 zł, do
kwoty 44.542.684,15 zł, z czego:

-32 000,00
32 000,00

1) plan wydatków bieşących zwiększa się o kwotę
19.000,00 zł, do kwoty 21.219.511,94 zł.
2) plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę
406.000,00 zł, a zwiększa o kwotę 490.271,00 zł. Po
zmianach plan wydatków majątkowych wynosi
23.323.172,21 zł. - jak ponişej:

DZIAŁ 010

Wydatki budŊetu na rok 2011
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01008

Melioracje wodne

4 000,00

1. Wydatki bieŊące jednostek budŊetowych w tym:
1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Zakup usług remontowych

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

§4270

Rozdział 01010
§6050

DZIAŁ 600
Rozdział 60014

§6300

Rozdział 60016
§6050

Rozdział 60078
§6050

24 000,00

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

20 000,00

2. Wydatki majątkowe
Wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych
Sieć wodociągowa wraz z przyłączami dla miejscowości Borzęcin Dolny - od szkoły do ostatniego zabudowania w kierunku Wał - Rudy

20 000,00
20 000,00

TRANSPORT I ŁĄCZNOŅĆ
Drogi publiczne powiatowe
2. Dotacje
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu
terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów
inwestycyjnych
Odbudowa nawierzchni dróg powiatowych

20 000,00

-92 000,00
8 000,00
8 000,00
8 000,00
8 000,00

Drogi publiczne gminne

-280 000,00

2. Wydatki majątkowe
Wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych
Budowa chodnika w Bielczy

-280 000,00
-280 000,00
-280 000,00

Usuwanie skutków klĉsk Ŋywiołowych

180 000,00

2. Wydatki majątkowe
Wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych
Zaprojektowanie i wykonanie odbudowy dróg gminnych usytuowanych na obwałowaniach rzeki Uszwicy - wał lewy, wał prawy w miejscowości Borzęcin - Etap I.

180 000,00
180 000,00
180 000,00

DZIAŁ 750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

30 000,00

Rozdział 75023

Urzĉdy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

30 000,00

2. Wydatki majątkowe
Wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych
Instalacja klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy

30 000,00
30 000,00

§6050

30 000,00

DZIAŁ 754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŉAROWA

-126 000,00

Rozdział 75495

Pozostała działalnoņć

-126 000,00

2. Wydatki majątkowe
Wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych
Wykonanie projektu zabezpieczenia powodziowego rzeki Uszwicy w miejscowości
Borzęcin

-126 000,00
-126 000,00

§6050

-126 000,00

DZIAŁ 801

OŅWIATA I WYCHOWANIE

15 000,00

Rozdział 80101

Szkoły podstawowe

15 000,00
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1. Wydatki bieŊące jednostek budŊetowych w tym:
1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Zakup materiałów i wyposaşenia

15 000,00
15 000,00
15 000,00

DZIAŁ 921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

12 000,00

Rozdział 92109

Domy i oņrodki kultury, ņwietlice i kluby

12 000,00

2. Wydatki majątkowe
Wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych
Zagospodarowanie terenu przy Świetlicy Wiejskiej w Warysiu - Instalacja placu
zabaw

12 000,00
12 000,00

§4210

§6050

12 000,00

DZIAŁ 926

KULTURA FIZYCZNA

240 271,00

Rozdział 92601

Obiekty sportowe

240 271,00

2. Wydatki majątkowe
Wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych
Instalacja kontenerów szatniowych na obiekcie Dolanki w Borzęcinie Dolnym
Ogrodzenie zewnętrzne kompleksu sportowego "Sokoła" w Borzęcinie Borku

240 271,00
240 271,00
70 000,00
170 271,00

§6050

§ 3. W uchwale budşetowej Gminy Borzęcin na rok
2011 Nr IV/26/2011 z dnia 26 stycznia 2011 roku § 9 ust.
1 otrzymuje brzmienie:
1. Zaciągania kredytów i poşyczek na sfinansowanie
przejściowego deficytu budşetowego, z których stan
zadłuşenia w trakcie roku 2011 nie moşe przekroczyć
limitu 4.000.000,00 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Borzęcin.
§ 6. Uchwała wchodzi w şycie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu.
Przewodniczący Rady Gminy w Borzęcinie
Czesław Małek

§ 4. W pozostałym zakresie zapisy uchwały budşetowej pozostają bez zmian.
3277

3278
3278

UCHWAŁA NR IX/48/2011
RADY GMINY GROMNIK
z dnia 30 czerwca 2011 r.
o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, ustanowienia inkasentów
i wysokoņci wynagrodzenia za inkaso.
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 ze zm.) art. 6b ustawy z dnia
15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U.
z 2006 r. Nr 136 poz 969 ze zm.), art. 6 ust.12 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 ze zm.), art. 6
ust.8 ustawy z dnia 30 paŝdziernika 2002 r. o podatku
leśnym (Dz. U. Nr 200 poz. 1682 ze zm.) w związku
z art. 9, art. 28 § 4 i art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8
poz. 60 ze zm.) – RADA GMINY GROMNIK u c h w a l a,
co następuje:
§ 1. W uchwale Nr VIII/40/2011 Rady Gminy Gromnik z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru
podatków w drodze inkasa, ustanowienia inkasentów
i wysokości wynagrodzenia za inkaso wprowadza się
następujące zmiany:
3278

1) w § 4 – skreśla się zdanie drugie,
2) w § 5 – skreśla się ust.3,
3) skreśla się § 6.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 3.
1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
2. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Gminy Gromnik
Zdzisław Maniak

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 375
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UCHWAŁA NR X/46/11
RADY GMINY W IWKOWEJ
z dnia 20 czerwca 2011 r.
w sprawie: zmian w uchwale budŊetowej na 2011 rok
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy
z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz.U. z 2001r Nr 142 poz.1591 z póŝn. zm.)
oraz art. 211, 212, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009
roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r Nr 157
poz.1240 z póŝn. zm.) Rada Gminy w Iwkowej uchwala, co następuje:
§ 1.
1) Zwiększa się budşet gminy po stronie dochodów
o kwotę 55.374 zł, w tym:
a) dochody bieşące 55.374 zł
- zgodnie z tabelą Nr 1.
2) Zmniejsza się budşet gminy po stronie dochodów
o kwotę 65 zł, w tym:
a) dochody bieşące 65 zł
- zgodnie z tabelą Nr 2.
§ 2.
1) Zwiększa się budşet gminy po stronie wydatków
o kwotę 222.909 zł, zgodnie z tabelą Nr 3 .
2) Wydatki budşetu obejmują plan wydatków bieşących na łączną kwotę 118.909 zł, w tym:
a) wydatki bieşące jednostek budşetowych w kwocie łącznej 51.658 zł, z czego:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich
naliczane 18.100 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budşetowych 33.558 zł,
b) wydatki na dotacje na zadania bieşące 37.500 zł,
c) wydatki bieşące na programy finansowane
z pomocy
zagranicznej
w łącznej
kwocie
29.751 zł, z czego:
- ze środków pochodzących z budşetu Unii Europejskiej 29.394 zł,
a) zgodnie z tabelą Nr 3.1.
3) Wydatki budşetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 104.000 zł, w tym:
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne
w kwocie 104.000 zł,
- zgodnie z tabelą Nr 3.2.
§ 3.
1) Zmniejsza się budşet gminy po stronie wydatków
o kwotę 167.600 zł, zgodnie z tabelą Nr 4.
2) Wydatki budşetu obejmują plan wydatków bieşących na łączną kwotę 43.600 zł, w tym:

a) wydatki
bieşące
jednostek
budşetowych
w kwocie łącznej 43.600 zł, z czego:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budşetowych 43.600 zł,
- zgodnie z tabelą Nr 4.1.
3) Wydatki budşetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 124.000 zł, w tym:
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne
w kwocie 124.000 zł, zgodnie z tabelą Nr 4.2.
§ 4. Wprowadza się zmiany w tabeli Nr 2.2 do
uchwały budşetowej – Plan wydatków majątkowych
budşetu Gminy Iwkowa na 2011 rok, zgodnie
z tabelą Nr 5.
§ 5. Wprowadza się zmiany w tabeli Nr 5 do
uchwały budşetowej – Plan dochodów i wydatków na
rok 2011 na zadania zlecone z zakresu administracji
rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami,
zgodnie z tabelą Nr 6.
§ 6. Wprowadza się zmiany w tabeli Nr 6 do
uchwały budşetowej – Plan dochodów i wydatków na
zadania realizowane na podstawie porozumień lub
umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 2011 rok , zgodnie z tabelą Nr 7.
§ 7. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1 do
uchwały budşetowej – Zestawienie planowanych
kwot dotacji udzielanych z budşetu Gminy Iwkowa
w 2011 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 8. W zakresie wykonywania budşetu na 2011
rok upowaşnia się Wójta Gminy Iwkowa do udzielenie w roku budşetowym poręczeń do kwoty 10.000 zł.
§ 9. Po wprowadzonych zmianach w planie dochodów i wydatków budşet Gminy Iwkowa wynosi:
-

plan dochodów 18.198.926 zł
plan wydatków 21.169.240 zł
przychody 3.270.314 zł
rozchody 300.000 zł

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Iwkowa.
§ 11. Uchwała wchodzi w şycie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na stronie internetowej
Urzędu www.iwkowa.pl.
Przewodniczący Rady Gminy
mgr inŊ. Tomasz Koprowski

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 375

– 22197 –
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Tabela Nr 1
do Uchwały Nr X/46/11
Rady Gminy w Iwkowej
z dnia 20 czerwca 2011 r.

Dochody budŊetu Gminy Iwkowa na 2011 rok – zwiĉkszenia
Dz.

Rozdz.
1

§
2

801
80101
0960
0970
852
85212

2360
853
85395
2317
2319
900
90019

0690
90095
2710

Treņć
3
OŅWIATA I WYCHOWANIE
Szkoły podstawowe
a) dochody bieşące
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięşnej
- wpływy z róşnych dochodów0960
POMOC SPOŁECZNA
Ņwiadczenia rodzinne, ņwiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
a) dochody bieşące
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
Pozostała działalnoņć
a) dochody bieşące
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieşące realizowane na podstawie
porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieşące realizowane na podstawie
porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŅRODOWISKA
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem ņrodków z opłat i kar za korzystanie
ze ņrodowiska
a) dochody bieşące
- wpływy z róşnych opłat
Pozostała działalnoņć
a) dochody bieşące
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu
terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieşących
RAZEM
- dochody bieşące
w tym ze środków z Unii Europejskiej

Kwota
4
10.623
10.623
10.623
8.000
2.623
200
200
200
200
29.751
29.751
29.751
29.394
357
14.800
7.000
7.000
7.000
7.800
7.800
7.800
55.374
55.374
55.374

Przewodniczący Rady Gminy
mgr inŊ. Tomasz Koprowski
Tabela Nr 2
do Uchwały Nr X/46/11
Rady Gminy w Iwkowej
z dnia 20 czerwca 2011 r.
Dochody budŊetu Gminy Iwkowa na 2011 rok – zmniejszenia
Dz.

Rozdz.
1

§
2

852
85212

0970

Treņć
3
POMOC SPOŁECZNA
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
a) dochody bieşące
- wpływy z róşnych dochodów
RAZEM
- dochody bieşące
w tym ze środków z Unii Europejskiej

Kwota
4
65
65
65
65
65
65
--

Przewodniczący Rady Gminy
mgr inŊ. Tomasz Koprowski

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 375
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Tabela Nr 3
do Uchwały Nr X/46/11
Rady Gminy w Iwkowej
z dnia 20 czerwca 2011 r.

Wydatki budŊetu Gminy Iwkowa na 2011 rok – zwiĉkszenia
Dz.
1
600

Rozdz.
2
60014
60078

750
75023
801
80101
80103
853
85395
900
90078
90095

921
92109
92116

Treņć
3
TRANSPORT I ŁĄCZNOŅĆ
Drogi publiczne powiatowe
a) wydatki majątkowe
Usuwanie skutków klĉsk Ŋywiołowych
a) wydatki bieşące
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Urzĉdy gmin
a) wydatki bieşące
OŅWIATA I WYCHOWANIE
Szkoły podstawowe
a) wydatki bieşące
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
a) wydatki bieşące
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIEPOLITYKI SPOŁECZNEJ
Pozostała działalnoņć
a) wydatki bieşące
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŅRODOWISKA
Usuwanie skutków klĉsk Ŋywiołowych
a) wydatki bieşące
Pozostała działalnoņć
a) wydatki bieşące
b) wydatki majątkowe
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Domy i oņrodki kultury, ņwietlice i kluby
a) wydatki bieşące
Biblioteki
a) wydatki bieşące
RAZEM
- wydatki bieşące
w tym ze środków z Unii Europejskiej
- wydatki majątkowe
w tym ze środków z Unii Europejskiej

Kwota
4
60.500
54.000
54.000
6.500
6.500
8.000
8.000
8.000
22.223
10.623
10.623
11.600
11.600
29.751
29.751
29.751
84.935
20.000
20.000
64.935
14.935
50.000
17.500
15.500
15.500
2.000
2.000
222.909
118.909
29.394
104.000
-Przewodniczący Rady Gminy
mgr inŊ. Tomasz Koprowski
Tabela Nr 3.1
do Uchwały Nr X/46/11
Rady Gminy w Iwkowej
z dnia 20 czerwca 2011 r.

Plan wydatków bieŊących budŊetu Gminy Iwkowa na 2011 rok – zwiĉkszenia
Dz.
1
600

Rozdz.
2
60078

750
75023

Treņć
3
TRANSPORT I ŁĄCZNOŅĆ
Usuwanie skutków klĉsk Ŋywiołowych
a) wydatki bieşące jednostek budşetowych w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Urzĉdy gmin

Kwota
4
6.500
6.500
6.500
6.500
8.000
8.000

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 375

801
80101

80103

853
85395

900
90078
90095

921
92109
92116
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Poz. 3279

a) wydatki bieşące jednostek budşetowych w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
OŅWIATA I WYCHOWANIE
Szkoły podstawowe
a) wydatki bieşące jednostek budşetowych w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
a) wydatki bieşące jednostek budşetowych w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIEPOLITYKI SPOŁECZNEJ
Pozostała działalnoņć
a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5
ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŅRODOWISKA
Usuwanie skutków klĉsk Ŋywiołowych
a) dotacja na zadania bieşące
Pozostała działalnoņć
a) wydatki bieşące jednostek budşetowych w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Domy i oņrodki kultury, ņwietlice i kluby
a) dotacje na zadania bieşące
Biblioteki
a) dotacja na zadania bieşące
RAZEM
1) wydatki bieşące jednostek budşetowych w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
2) wydatki na dotacje na zadania bieşące
3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5
ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego
- w tym ze środków z Unii Europejskiej

8.000
8.000
22.223
10.623
10.623
10.623
11.600
11.600
11.600
29.751
29.751
29.751
34.935
20.000
20.000
14.935
14.935
14.935
17.500
15.500
15.500
2.000
2.000
118.909
51.658
18.100
33.558
37.500
29.394
29.394

Przewodniczący Rady Gminy
mgr inŊ. Tomasz Koprowski
Tabela Nr 3.2
do Uchwały Nr X/46/11
Rady Gminy w Iwkowej
z dnia 20 czerwca 2011 r.

Plan wydatków majątkowych budŊetu Gminy Iwkowa na 2011 rok – zwiĉkszenia
Dz.
1
600

Rozdz.
2
60014

900
90095

Treņć
3
TRANSPORT I ŁĄCZNOŅĆ
Drogi publiczne powiatowe
w tym:
inwestycje
- przebudowa trzech skrzyşowań dróg powiatowych w niezbędnym zakresie na terenie Gminy
Iwkowa
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŅRODOWISKA
Pozostała działalnoņć
w tym:
inwestycja
- nadbudowa, rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Gminy w Iwkowej częściowo przeznaczonego pod działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Iwkowej wraz z budową muru
bulwarowego w obrębie działek ewidencyjnych nr 2700/2 i 112 połoşonych w miejscowości
Iwkowa
RAZEM

Kwota
4
54.000
54.000

54.000
50.000
50.000

50.000

104.000

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 375

– 22200 –
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- wydatki majątkowe
w tym ze środków z Unii Europejskiej

104.000
--

Przewodniczący Rady Gminy
mgr inŊ. Tomasz Koprowski
Tabela Nr 4
do Uchwały Nr X/46/11
Rady Gminy w Iwkowej
z dnia 20 czerwca 2011 r.
Wydatki budŊetu Gminy Iwkowa na 2011 rok – zmniejszenia
Dz.
1
600

Rozdz.
2
60016

758
75818
851
85195
900
90078

Treņć
3
TRANSPORT I ŁĄCZNOŅĆ
60016
a) wydatki bieşące
b) wydatki majątkowe
RÓŉNE ROZLICZENIA
Rezerwy ogólne i celowe
a) wydatki bieŊące
OCHRONA ZDROWIA
Pozostała działalnoņć
a) wydatki majątkowe
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŅRODOWISKA
Usuwanie skutków klĉsk Ŋywiołowych
a) wydatki majątkowe
RAZEM
- wydatki bieşące
w tym ze środków z Unii Europejskiej
- wydatki majątkowe
w tym ze środków z Unii Europejskiej

Kwota
4
68.500
68.500
14.500
54.000
29.100
29.100
29.100
50.000
50.000
50.000
20.000
20.000
20.000
167.600
43.600
-124.000
-Przewodniczący Rady Gminy
mgr inŊ. Tomasz Koprowski
Tabela Nr 4.1
do Uchwały Nr X/46/11
Rady Gminy w Iwkowej
z dnia 20 czerwca 2011 r.

Plan wydatków bieŊących budŊetu Gminy Iwkowa na 2011 rok – zmniejszenia
Dz.
1
600

Rozdz.
2
60016

758
75818

Treņć
3
TRANSPORT I ŁĄCZNOŅĆ
Drogi publiczne gminne
a) wydatki bieşące jednostek budşetowych w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
RÓŉNE ROZLICZENIA
Rezerwy ogólne i celowe
w tym:
- rezerwa ogólna
- rezerwa celowa na nieprzewidziane wydatki w oświacie
RAZEM
1) wydatki bieşące jednostek budşetowych w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Kwota
4
14.500
14.500
14.500
14.500
29.100
29.100
17.500
11.600
43.600
43.600
43.600

Przewodniczący Rady Gminy
mgr inŊ. Tomasz Koprowski

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 375
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Tabela Nr 4.2
do Uchwały Nr X/46/11
Rady Gminy w Iwkowej
z dnia 20 czerwca 2011 r.

Plan wydatków majątkowych budŊetu Gminy Iwkowa na 2011 rok – zmniejszenia
Dz.
1
600

Rozdz.
2
60016

851
85195

900
90078

Treņć
3
TRANSPORT I ŁĄCZNOŅĆ
Drogi publiczne gminne
w tym:
inwestycja
- remont – modernizacja dróg gminnych
OCHRONA ZDROWIA
Pozostała działalnoņć
w tym:
inwestycja
- rozbudowa, przebudowa i remont budynku Ośrodka Zdrowia w Iwkowej
z instalacjami zewnętrznymi i wewnętrznymi oraz zewnętrzną infrastrukturą komunikacyjną i techniczną, dla potrzeb przychodni rehabilitacyjnej
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŅRODOWISKA
Usuwanie skutków klĉsk Ŋywiołowych
w tym:
inwestycja
- usuwanie skutków klęsk şywiołowych w obrębie potoku Bela (dokumentacja projektowa)
RAZEM
- wydatki majątkowe
w tym ze środków z Unii Europejskiej

Kwota
4
54.000
54.000

54.000
50.000
50.000

50.000

20.000
20.000

20.000
124.000
124.000
--

Przewodniczący Rady Gminy
mgr inŊ. Tomasz Koprowski
Tabela Nr 5
do Uchwały Nr X/46/11
Rady Gminy w Iwkowej
z dnia 20 czerwca 2011 r.
Plan wydatków majątkowych budŊetu Gminy Iwkowa na 2011 rok
Dz.
1
010

§
2
01010

600
60014

60016

Treņć
3
Rolnictwo i łowiectwo
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
w tym:
inwestycja
- budowa wodociągu na terenie gminy (opracowanie dokumentacji projektowej dla
budowy wodociągu na terenie Gminy Iwkowa obejmującej ETAP I i ETAP II)
Transport i łącznoņćv
Drogi publiczne powiatowe
w tym:
inwestycja
- budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy Iwkowa
- przebudowa trzech skrzyşowań dróg powiatowych w niezbędnym zakresie na terenie
Gminy Iwkowa
Drogi publiczne gminne
w tym:
inwestycje

Kwota
4
150.000
150.000

150.000
1.188.000
454.000

400.000
54.000
149.000
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60078

630
63003

700
70005

754
75412

801
80101

80195

851
85195

900
90001
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- opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi gminnej Dobrociesz –
Kmieciówka wraz z przepustem w miejscowości Dobrociesz
- budowa drogi Iwkowa Ośrodek Zdrowia – Gimnazjum
- budowa chodników przy drogach gminnych
- remont-modernizacja dróg gminnych
Drogi wewnętrzne
w tym:
inwestycje
- remont-modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych
Usuwanie skutków klęsk şywiołowych
w tym:
inwestycje
- odbudowa obiektów komunalnej infrastruktury technicznej zniszczonej podczas powodzi
Turystyka
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
w tym:
inwestycja
- oznakowanie istniejących i wytyczenie nowych szlaków turystycznych wraz
z montaşem tablic informacyjnych oraz oznakowanie obiektów zabytkowych na terenie
gminy Iwkowa
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
w tym:
inwestycja
- remont wiaty przystankowej w miejscowości Iwkowa
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŊarowa
Ochotnicze straşe poşarne
w tym:
inwestycja
- poprawa estetyki – rozbudowa, nadbudowa, remont budynku Ochotniczej Straşy
Poşarnej w Wojakowej – ETAP I
- rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku remizy Ochotniczej Straşy Poşarnej
w Porąbce Iwkowskiej wraz z niezbędną infrastrukturą
- przyjęcie darowizny od Ochotniczej Straşy Poşarnej w Porąbce Iwkowskiej tj. udział
wynoszący 4/9 części nieruchomości połoşonej w obrębie Porąbka Iwkowska w gminie
Iwkowa, składającej się z działki nr 73 o powierzchni 0,17 ha – wraz z częściami składowymi
Oņwiata i wychowanie
Szkoły podstawowe
w tym:
inwestycje
- budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół w Wojakowej ETAP II
- ocieplenie stropodachu oraz regulacja instalacji centralnego ogrzewania z kotłownią
w budynku Szkoły Podstawowej w Iwkowej Nagórzu
Pozostała działalność
w tym:
inwestycja
- budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci na terenie miejscowości Iwkowa
Ochrona zdrowia
Pozostała działalność
w tym:
inwestycja
- rozbudowa, przebudowa i remont budynku Ośrodka Zdrowia w Iwkowej
z instalacjami zewnętrznymi i wewnętrznymi oraz zewnętrzną infrastrukturą komunikacyjną i techniczną, dla potrzeb przychodni rehabilitacyjnej
Gospodarka komunalna i ochrona ņrodowiska
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
w tym:
inwestycja

Poz. 3279
20.000
50.000
50.000
29.000
65.000

65.000
520.000

520.000
12.000
12.000

12.000

28.000
28.000

28.000
375.000

340.000
30.000
5.000

1.739.243
1.739.243

1.566.243
160.000
13.000

13.000
525.000
525.000

525.000

210.000
100.000

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 375

90078

90095

921
92195

– 22203 –

Poz. 3279

- oczyszczalnia i kanalizacja sanitarna na terenie gminy (dokumentacja projektowa
i budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej)
Usuwanie skutków klęsk şywiołowych
w tym:
dotacja
- usuwanie skutków klęsk şywiołowych w obrębie potoku Bela (dokumentacja projektowa)
Pozostała działalność
w tym:
inwestycja
- nadbudowa, rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Gminy w Iwkowej częściowo
przeznaczonego pod działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Iwkowej wraz z budową
muru bulwarowego w obrębie działek ewidencyjnych nr 2700/2 i 112 połoşonych
w miejscowości Iwkowa
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Pozostała działalność
w tym:
inwestycja
- centrum widowiskowo – biblioteczno- muzealne w Iwkowej
RAZEM
- wydatki majątkowe
w tym ze środków z Unii Europejskiej

100.000
15.000

15.000
95.000

95.000

50.000
50.000

50.000
4.277.243
4.277.243
1.062.008

Przewodniczący Rady Gminy
mgr inŊ. Tomasz Koprowski
Tabela Nr 6
do Uchwały Nr X/46/11
Rady Gminy w Iwkowej
z dnia 20 czerwca 2011 r.
Plan dochodów i wydatków na rok 2011 na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania
zlecone gminie ustawami
1) Plan dotacji i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami
Dział
010

Rozdział

§

01095
2010

01095

750
75011
2010

75011

75045

Nazwa
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Pozostała działalność
Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizację
zadań bieşących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Pozostała działalność
wydatki bieşące
w tym:
1) wydatki bieşące jednostek budşetowych
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Administracja publiczna
Urzędy wojewódzkie
Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizację
zadań bieşących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Urzędy wojewódzkie
wydatki bieşące
w tym:
1) wydatki bieşące jednostek budşetowych
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Kwalifikacja wojskowa

Dochody
24.932
24.932
24.932

Wydatki
24.932

24.932
24.932

44.712
34.693
34.693

24.932
24.932
44.712

34.693
34.693
34.693
34.693
-150
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2010

75045

75056
2010

75056

751
75101
2010

75101

752
75212
2010

75212

754
75414
2010

75414

852
85212

2010
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Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizację
zadań bieşących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Kwalifikacja wojskowa
wydatki bieşące
w tym:
1) wydatki bieşące jednostek budşetowych
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Spis powszechny i inne
Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizację
zadań bieşących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Spis powszechny i inne
wydatki bieşące
w tym:
1) wydatki bieşące jednostek budşetowych
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
Urzĉdy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz sądownictwa
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa
Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizację
zadań bieşących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa
wydatki bieşące
w tym:
1) wydatki bieşące jednostek budşetowych
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Obrona narodowa
Pozostałe wydatki obronne
Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizację
zadań bieşących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Pozostałe wydatki obronne
wydatki bieşące
w tym:
1) wydatki bieşące jednostek budşetowych
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŊarowa
Obrona cywilna
Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizację
zadań bieşących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Obrona cywilna
wydatki bieşące
w tym:
1) wydatki bieşące jednostek budşetowych
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Pomoc społeczna
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego
Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizację
zadań bieşących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Poz. 3279
150

150
150
150
-150
9.869
9.869

9.869
9.869

1.000

2.155
1.355
800
7.714
1.000

1.000
1.000

1.000
1.000

770
770
770

1.000
1.000
770

770
770

250
250
250

770
770
250

250
250

3.078.165
3.069.031

3.069.031

250
250
3.078.165
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Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego
wydatki bieşące
w tym:
1) wydatki bieşące jednostek budşetowych
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre
świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące
w zajęciachw centrum integracji społecznej
Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizację
zadań bieşących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre
świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące
w zajęciachw centrum integracji społecznej
wydatki bieşące
w tym:
1) wydatki bieşące jednostek budşetowych
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

3.069.031

3.069.031
160.390
140.683
19.707
2.908.641
9.134

9.134

9.134

9.134
9.134
9.134

2) Plan dochodów budşetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminom w 2011 roku
Dz. 750 Administracja publiczna
Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie
§ 0690 Wpływy z róşnych opłat

2.255
155
155
2.100

Dz. 852 Pomoc społeczna
Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
§ 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

2.100
2.100

Przewodniczący Rady Gminy
mgr inŊ. Tomasz Koprowski
Tabela Nr 7
do Uchwały Nr X/46/11
Rady Gminy w Iwkowej
z dnia 20 czerwca 2011 r.
Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami
samorządu terytorialnego na 2011 rok
Dz.
600

Rozdz.

§

60014
6620

853
85395
2317

2319

Nazwa
TRANSPORT I ŁĄCZNOŅĆ
Drogi publiczne powiatowe
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego
- wydatki majątkowe
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
Pozostała działalnoņć
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieşące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieşące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Dochody
200.000
200.000
200.000

138.659
138.659
136.995

1.664

Wydatki
200.000
200.000

200.000
138.659
138.659
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- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których
mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań
jednostki samorządu terytorialnego
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŅRODOWISKA
Pozostała działalnoņć
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieşących
- wydatki bieşące

138.659

7.800
7.800
7.800

7.800
7.800

7.800

Przewodniczący Rady Gminy
mgr inŊ. Tomasz Koprowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr X/46/11
Rady Gminy w Iwkowej
z dnia 20 czerwca 2011 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budŊetu Gminy Iwkowa w roku 2011
Dział

Rozdział

Nazwa

75405

Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpoŊarowa
Komendy powiatowe Policji

75412

Ochotnicze straşe poşarne

80104

Oņwiata i wychowanie
Przedszkola

85295

Pomoc społeczna
Pozostała działalność

90095

Gospodarka komunalna
i ochrona ņrodowiska
Pozostała działalność

754

801

852

900

921
92109

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Domy i ośrodki kultury,
świetlice i kluby

Rodzaj dotacji z budŊetu

Dotacja dla
jednostek
sektora finansów
publicznych
20.000

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy
Dotacja celowa z budşetu na
finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do
realizacji stowarzyszeniom

5.000

Dotacje celowe przekazane
gminie na zadania bieşące
realizowane na podstawie
porozumień(umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego
Dotacje celowe przekazane
gminie na zadania bieşące
realizowane na podstawie
porozumień(umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego

Dotacja dla
jednostek
spoza sektora finansów
publicznych

15.000

13.000
13.000

3.000
3.000

20.000
Dotacje celowe na pomoc
finansową udzielaną między
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań bieşących

20.000

573.500
Dotacje podmiotowaz budşetu
dla samorządowej instytucji
kultury

315.500

15.000
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92116

Biblioteki

92120

Ochrona zabytków i opieka
nad zabytkami

926
92605

Kultura fizyczna
Zadania z zakresu kultury
fizycznej
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Dotacja podmiotowaz budşetu
dla samorządowej instytucji
kultury
Dotacje celowe z budşetu na
finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych
i konserwatorskich obiektów
zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do
sektora finansów publicznych
Dotacja celowa z budşetu na
jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie
art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie
zadań zleconych do realizacji
organizacjom prowadzącym
działalność poşytku publicznego

Poz. 3279
258.000

15.000

64.000
64.000

Przewodniczący Rady Gminy
mgr inŊ. Tomasz Koprowski
Uzasadnienie
do Uchwały Nr X/46/11
Rady Gminy w Iwkowej
z dnia 20 czerwca 2011 r.
Uzasadnienie
1) Zwiększa się budşet gminy po stronie dochodów o kwotę 55.374 zł
Dz. 801 OŅWIATA I WYCHOWANIE
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe
§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny
w postaci pienięşnej
8.000 – darowizna pienięşna dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Wojakowej
§ 0970 Wpływy z róşnych dochodów
2.623 – odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej dla Szkoły Podstawowej w Dobrocieszu
Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA
Rozdz. 85212 Ņwiadczenia rodzinne, ņwiadczenia
z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego
związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 200
– 20% kwoty zwrotu przez dłuşnika alimentacyjnego
200 – 20% kwoty zwrotu przez dłuşnika alimentacyjnego
Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
Rozdz. 85395 Pozostała działalnoņć
§ 2317 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania
bieşące realizowane na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
29.394 – dotacja celowa otrzymana z Gminy Czchów na
realizację projektu „Jesteśmy najlepsi” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego
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§ 2319 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania
bieşące realizowane na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
357 – dotacja celowa otrzymana z Gminy Czchów na realizację projektu „Jesteśmy najlepsi” w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŅRODOWISKA
Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane
z gromadzeniem ņrodków z opłat i kar za korzystanie
ze ņrodowiska
§ 0690 Wpływy z róşnych opłat
7.000 – wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
Rozdz. 90095 Pozostała działalnoņć
§ 2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej
między jednostkami samorządu terytorialnego na
dofinansowanie własnych zadań bieşących
7.800 – środki otrzymane z Powiatu Brzeskiego na usuwanie
wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Iwkowa
2) Zmniejsza się budşet gminy po stronie dochodów o kwotę 65 zł
Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA
Rozdz. 85212 Ņwiadczenia rodzinne, ņwiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
§ 0970 Wpływy z róşnych dochodów
65 – zaliczka alimentacyjna
3) Zwiększa się budşet gminy po stronie wydatków o kwotę 222.909 zł
Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŅĆ
Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe
a) wydatki majątkowe
54.000 – przebudowa trzech skrzyşowań dróg powiatowych w niezbędnym
zakresie na terenie Gminy Iwkowa
Rozdz. 60078 Usuwanie skutków
klĉsk Ŋywiołowych
a) wydatki bieşące
6.500 – remont-modernizacja dróg gminnych
Dz. 750 ADMINISTRACJA
PUBLICZNA
Rozdz. 75023 Urzĉdy gmin
a) wydatki bieşące
8.000 – odsetki ustawowe od kwoty 61.796,99 zł od dnia 28 czerwca 2009r do
dnia 20 maja 2010r na podstawie wyroku Sądu Apelacyjnego z powództwa
Paweł Oleksy
Dz. 801 OŅWIATA I WYCHOWANIE
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe
a) wydatki bieşące
8.000 – remonty bieşące w Szkole Podstawowej w Wojakowej
2.623 – remonty bieşące w Szkole Podstawowej w Dobrocieszu
Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
a) wydatki bieşące
11.600 – odprawa emerytalna dla nauczyciela Szkoły Podstawowej w Iwkowej
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Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA
W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Rozdz. 85395
Pozostała działalność
a) wydatki bieşące
29.751 – wydatki związane z realizacją projektu „Jesteśmy najlepsi” w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŅRODOWISKA
Rozdz. 90078 Usuwanie skutków
klĉsk Ŋywiołowych
a) wydatki bieşące
20.000 – dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną dla Województwa
Małopolskiego z przeznaczeniem na dokumentację projektową dla zadania
„Usuwanie szkód powodziowych na potoku Bela w miejscowości Iwkowa „

Rozdz. 90095 Pozostała działalnoņć
a) wydatki bieşące
7.800 – usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Iwkowa
7.135 – likwidacja dzikich wysypisk śmieci
b) wydatki majątkowe
50.000 – nadbudowa, rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Gminy
w Iwkowej częściowo przeznaczonego pod działalność Gminnego Ośrodka
Kultury w Iwkowej wraz z budową muru bulwarowego w obrębie działek ewidencyjnych nr 2700/2 i 112 połoşonych w miejscowości Iwkowa
Dz. 921 KULTURA I OCHRONA
DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Rozdz. 92109 Domy i oņrodki kultury, ņwietlice i kluby
a) wydatki bieşące
11.000 – dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Iwkowej
z przeznaczeniem na organizację Jubileuszu 100-lecia Iwkowskiej Orkiestry
Dętej
4.500 – dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Iwkowej
z przeznaczeniem na działalność statutową
Rozdz. 92116 Biblioteki
a) wydatki bieşące
2.000 – dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Iwkowej
z przeznaczeniem na działalność z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego
naszej gminy.
4) Zmniejsza się budşet gminy po stronie wydatków o kwotę 167.600 zł
Dz. 600 TRANSPORT
I ŁĄCZNOŅĆ
Rozdz. 60016 Drogi publiczne
gminne
a) wydatki bieşące
14.500 – remont-modernizacja dróg gminnych
a) wydatki majątkowe
54.000 – remont – modernizacja dróg gminnych
Dz. 758 RÓŉNE ROZLICZENIA
Rozdz. 75814 Rezerwy ogólne
i celowe
a) wydatki bieşące
17.500 – rezerwa ogólna
11.600 – rezerwa celowa na nieprzewidziane wydatki w oświacie
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Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA
Rozdz. 85195 Pozostała działalnoņć
a) wydatki majątkowe
50.000 – rozbudowa, przebudowa i remont budynku Ośrodka Zdrowia w Iwkowej
z instalacjami zewnętrznymi i wewnętrznymi oraz zewnętrzną infrastrukturą komunikacyjną i techniczną, dla potrzeb przychodni rehabilitacyjnej
Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŅRODOWISKA
Rozdz. 90078 Usuwanie skutków klĉsk Ŋywiołowych
a) wydatki majątkowe
20.000 – usuwanie skutków klęsk şywiołowych w obrębie potoku Bela (dokumentacja projektowa)
Przewodniczący Rady Gminy
mgr inŊ. Tomasz Koprowski
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UCHWAŁA NR IX/44/2011
RADY GMINY KONIUSZA
z dnia 16 czerwca 2011 r.
w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Samorządowym Przedszkolu z oddziałami integracyjnymi
w Wierzbnie.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) w związku
z art.14a ust.1a i 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (t.j. Dz. U. 2004 r. Nr 256
poz. 2572 ze zm.),oraz art. 5 ust. 5, art.14 ust.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form
wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia
i organizowania tych form oraz sposobu ich działania
(Dz. U. Nr 161, poz. 1080) uchwala się, co następuje:
§ 1. Utworzyć z dniem 1 września 2011 r. Punkt
Przedszkolny przy Samorządowym Przedszkolu
Załącznik
do uchwały Nr IX/44/2011
Rady Gminy Koniusza
z dnia 16 czerwca 2011 r.
ORGANIZACJA PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO
W WIERZBNIE
1. Nazwa Punktu Przedszkolnego: „Klub Dziecięcy Słoneczko”
2. Siedziba: budynek Samorządowego Przedszkola
z Oddziałami Integracyjnymi w Wierzbnie, Wierzbno
3, 32-104 Koniusza.
3. Cele i zadania Punktu Przedszkolnego: Punkt Przedszkolny realizuje cele i zadania określone w ustawie
o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej
podstawie a w szczególności:
1) wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka,
2) rozwijanie aktywności dziecka wobec siebie, innych
ludzi i otaczającego świata,

z oddziałami integracyjnymi w Wierzbnie, Wierzbno 3.
§ 2. Organizację Punktu Przedszkolnego o którym
mowa w § 1 określa załącznik do uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Koniusza.
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy: Andrzej Nogieć
3) wspomaganie i współdziałanie z rodziną pomagając jej w wychowaniu dzieci,
4) przygotowywanie dzieci do nauki w szkole,
5) kształtowanie czynnej postawy dzieci wobec własnego zdrowia i bezpieczeństwa oraz rozwijanie ich
sprawności ruchowej,
6) współpraca z poradnią psychologiczno – pedagogiczną w celu udzielenia dziecku konsultacji
i pomocy.
4. Informacje o punkcie przedszkolnym:
1) Punkt Przedszkolny „Klub Dziecięcy Słoneczko”
finansowany jest w ramach projektu „Partnerstwo
dla rodziny” ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego Priorytet I. Zatrudnienie i integracja
społeczna działanie: 1.3. Ogólnopolskie programy
integracji i aktywizacji zawodowej Poddziałanie:
1.3.2 Projekty na rzecz promocji równych szans
kobiet i męşczyzn oraz godzenia şycia zawodowego i rodzinnego,
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2) Punkt Przedszkolny działa od poniedziałku do piątku (5 dni w tygodniu),
3) dzienny wymiar godzin zajęć w punkcie, w tym
wymiar godzin przeznaczonych na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego
wynosi 10 godzin dziennie od 7.00 do 17.00,
4) w punkcie dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach
dodatkowych.
5. Warunki przyjmowania dzieci do punktu przedszkolnego: Do punktu przyjmowane są dzieci w wieku 35 lat na podstawie regulaminu rekrutacji.

3) informowanie o przyczynach nieobecności dziecka
w Punkcie Przedszkolnym, niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaŝnych,
4) rodzice i nauczyciel prowadzący Punkt Przedszkolny „Klub Dziecięcy Słoneczko” zobowiązani są
współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia
drogi jego indywidualnego rozwoju.
9. Zakres zadań nauczyciela prowadzącego Punkt
Przedszkolny:

6. Organy przedszkola:
1) Nauczyciel posiadający kwalifikacje wynikające
z przepisów ustawy – Karta Nauczyciela,
2) Rada Rodziców stanowiąca reprezentację rodziców
dzieci uczęszczających do punktu.
7. Prawa i obowiązki wychowanków punktu przedszkolnego:
1) Punkt Przedszkolny zapewnia wychowankom prawo do właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-edukacyjnego uwzględniając zasadę:
a) zaspakajania potrzeb dziecka,
b) aktywności,
c) indywidualizacji,
d) organizacji şycia społecznego,
e) integracji.
2) w Punkcie nie stosuje się wobec dzieci przemocy
psychicznej ani fizycznej,
3) wychowankowie są ubezpieczeni od następstw
nieszczęśliwych wypadków,
4) opłatę z tytułu ubezpieczenia dziecka uiszczają rodzice bądŝ opiekunowie,
5) nauczyciel prowadzący Punkt Przedszkolny w porozumieniu z organem prowadzącym moşe dokonać skreślenia dziecka z listy wychowanków, gdy
dziecko nie uczęszcza na zajęcia przez okres
2 tygodni a rodzice nie zgłoszą przyczyny nieobecności dziecka.
8. Obowiązki rodziców:

3280
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1) punktualne przyprowadzanie i odbieranie dziecka
z Punktu Przedszkolnego,
2) jeśli dziecko z Punktu odbiera osoba niebędąca rodzicem lub prawnym opiekunem, rodzic zobowiązany jest do wcześniejszego przedłoşenia upowaşnienia dla tej osoby do odbioru dziecka,
3281

1) nauczyciel prowadzący zajęcia w Punkcie Przedszkolnym realizuje program wychowania przedszkolnego, stanowiący opis realizacji zadań ustalonych w podstawie programowej wychowania
przedszkolnego,
2) współdziała z rodzicami (prawnymi opiekunami)
w sprawach wychowania i nauczania dzieci,
z uwzględnieniem prawa rodziców (prawnych
opiekunów) do znajomości treści zawartych
w programie wychowania przedszkolnego realizowanym w Punkcie oraz uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju,
3) zachowuje właściwą jakość pracy wychowawczo –
dydaktycznej,
4) prowadzi obserwacje pedagogiczne mające na celu
poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych
dzieci oraz je dokumentuje,
5) współpracuje ze specjalistami świadczącymi dzieciom pomoc psychologiczno-pedagogiczną lub
opiekę zdrowotną,
6) korzysta z pomocy rodziców (prawnych opiekunów) lub innych pełnoletnich członków rodzin dzieci, upowaşnionych przez rodziców, w sprawowaniu
opieki nad dziećmi w czasie prowadzenia zajęć,
7) prowadzi konsultacje i udziela porad rodzicom
w zakresie pracy z dziećmi,
8) dokumentuje przebieg działalności opiekuńczo –
wychowawczej w danym roku szkolnym w formie
dziennika zajęć punktu.

Przewodniczący Rady Gminy: Andrzej Nogieć

3281

UCHWAŁA NR IX/45/2011
RADY GMINY KONIUSZA
z dnia 16 czerwca 2011 r.
w sprawie okreņlenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajĉć dla nauczycieli realizujących
w ramach stosunku pracy obowiązki okreņlone dla stanowisk o róŊnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze
godzin, pedagogów, psychologów i logopedów.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym tj. (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, póŝn. 1591 z póŝn. zm.) oraz art. 42
ust, 7 pkt 3 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia
1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 97.
poz. 674 z póŝn. zm.), Rada Gminy Koniusza uchwala
co następuje:

§ 1. Nauczycielom zatrudnionym na stanowiskach psychologów, pedagogów, logopedów ustala
się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz w wysokości 24 godziny.
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3. Obowiązkowy pełny wymiar godzin zajęć nauczycieli zobowiązanych do pracy w innej szkole w celu
uzupełnienia etatu ustala się według zasady,
o której mowa w § 2.

1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć
nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy
obowiązki określone dla stanowisk o róşnym tygodniowym wymiarze godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określonych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela oraz w § 1
niniejszej uchwały w ramach jednego etatu, ustala
się proporcjonalnie do łącznej liczby godzin realizowanych przez nauczyciela.

4. Godziny zajęć przydzielone powyşej wymiaru ustalonego w myśl § 2 są godzinami ponadwymiarowymi w rozumieniu art. 35 ust. 2 Karty Nauczyciela.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Koniusza.
§ 5. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z mocą od dnia 1 września 2011 r.

2. Przykładowy sposób obliczania tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zawiera załącznik
do niniejszej uchwały.
§ 3.

§ 6. Traci moc uchwała Rady Gminy Koniusza
z dnia 22.06.2006 r. Nr XXXVI/251/2006 ze zm.
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących
w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla
stanowisk o róşnym tygodniowym obowiązkowym
wymiarze
godzin,
pedagogów,
psychologów
i logopedów ze zmianami.

1. Obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczyciela
zatrudnionego w pełnym wymiarze, prowadzącego
zajęcia z przedmiotów o róşnym wymiarze godzin,
ustala dyrektor szkoły według zasady określonej
w § 2 niniejszej uchwały.
2. Tygodniowy wymiar godzin zaokrągla się w ten
sposób, şe czas zajęć do 0.5 godziny pomija się,
a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.

Przewodniczący Rady Gminy: Andrzej Nogieć
Załącznik nr 1
do uchwały Nr IX/45/2011
Rady Gminy Koniusza
z dnia 16 czerwca 2011 r.

a)

Przykładowy sposób obliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin.

etatu (nauczyciel jest zatrudniony w wymiarze 1,06 etatu).

Przykład 1:

b)

Nauczyciel realizuje 9 godzin według pensum 18 godzinnego i 15 godzin według pensum 30 godzinnego.

1,06 etatu stanowi 27 godzin, proporcjonalnie 1 etat
wynosi: 1,06 - 27 godzin; 1 etat – X

a)(nauczyciel zatrudniony w pełnym wymiarze).
b) tygodniowy obowiązkowy wymiar wymienionego
nauczyciela wynosi: 24 godziny (9+15).

Przykład 2:

Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin wymienionego nauczyciela wynosi 25 godzin. Godziny realizowane powyşej obliczonego obowiązkowego wymiaru
(25 godzin) będą godzinami ponadwymiarowymi
(2 godziny), zgodnie z art.35 ust. 2 Karty Nauczyciela.

Nauczyciel realizuje 27 godzin, w tym:

Przewodniczący Rady Gminy: Andrzej Nogieć

- 6 godzin według pensum 18 godzinnego,
- 6 godzin według pensum 26 godzinnego,
- 15 godzin według pensum 30 godzinnego.
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UCHWAŁA NR IX/46/2011
RADY GMINY KONIUSZA
z dnia 16 czerwca 2011 r.
w sprawie obniŊenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajĉć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych dyrektorom i wicedyrektorom placówek oņwiatowych prowadzonych przez Gminĉ Koniusza.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity

Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami/ oraz
art. 42 ust. 6 i 7 pkt 2 i 91d pkt 1 ustawy z dnia
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26.01.1982 r. Karta Nauczyciela /tekst jedn. Dz. U.
z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z póŝn. zm./, Rada Gminy
w Koniuszy uchwala co następuje:
§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o dyrektorach
przedszkoli naleşy przez to rozumieć równieş – punkty
przedszkolne i zespoły przedszkolne.
§ 2. Ustala się rozmiar obnişeń tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych dyrektorowi i wicedyrektorowi oraz nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko kierownicze w placówce oświatowej, a takşe nauczycielowi, który obowiązki kierownicze pełni
w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze w placówce oświatowej dla której
organem prowadzącym jest Gmina Koniusza.
§ 3. Określa się tygodniową obnişkę godzin dla dyrektora zespołu szkół: 11 – 12 oddziałów - obnişka
10 godzin /wymiar obowiązkowy wynosi 8 godzin/; 13 –
14 oddziałów - obnişka 14 godzin /wymiar obowiązkowy
wynosi 4 godziny/.
§ 4. Określa się tygodniową obnişkę godzin dla wicedyrektora zespołu szkół: 11 – 12 oddziałów - obnişka
8 godzin /wymiar obowiązkowy wynosi 10 godzin/; 13 –
14 oddziałów - obnişka 10 godzin / wymiar obowiązkowy wynosi 8 godziny/. W przypadku tygodniowej liczby
godzin obowiązkowego wymiaru 30/30: 11 – 12 oddziałów - obnişka 13 godzin /wymiar obowiązkowy wynosi
17 godzin/; 13 – 14 oddziałów - obnişka 15 godzin
/wymiar obowiązkowy wynosi 15 godziny/. W przypadku
powołania dwóch wicedyrektorów zespołu szkół tygodniowa obnişka godzin ulega proporcjonalnemu obnişeniu o połowę dla kaşdego z wicedyrektorów.
§ 5. Określa się tygodniową obnişka godzin dla dyrektorów gimnazjów: 4 – 5 oddziałów - obnişka 11 godzin /wymiar obowiązkowy wynosi 7 godzin/; 6 –
7 oddziałów - obnişka 12 godzin /wymiar obowiązkowy
wynosi 6 godzin/; 8 – 9 oddziałów - obnişka 13 godzin
/wymiar obowiązkowy wynosi 5 godzin/.

Poz. 3282,3283

§ 7. Określa się tygodniową obnişkę godzin dla dyrektorów przedszkoli:
1. W przypadku tygodniowej liczby godzin obowiązkowego wymiaru 22/22.
a) jednooddziałowych i dwuoddziałowych od 2 do
7 godzin /wymiar obowiązkowy wynosi odpowiednio od 15 do 20 godzin/,
b) trzy i czterooddziałowych od 4 do 10 godzin
/wymiar obowiązkowy wynosi odpowiednio od 12
do 18 godzin/.
2. W przypadku tygodniowej liczby godzin obowiązkowego wymiaru 25/25.
a) jednooddziałowych i dwuoddziałowych od 5 do
10 godzin /wymiar obowiązkowy wynosi odpowiednio od 15 do 20 godzin/,
b) trzy i czterooddziałowych od 7 do 13 godzin
/wymiar obowiązkowy wynosi odpowiednio od 18
do 12 godzin/.
3. Obnişka przedszkola będzie zatwierdzana corocznie
w arkuszu organizacyjnym w zaleşności od potrzeb
organizacyjnych przedszkola.
§ 8. W przypadku funkcjonowania w placówce
oświatowej oddziału przedszkolnego lub innych form
wychowania przedszkolnego oddziały podlegają sumowaniu.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy oraz dyrektorom placówek oświatowych dla
których organem prowadzącym jest gmina.
§ 10. Traci moc uchwała Rady Gminy Koniusza
Nr XVI/126/2008 z dnia 31.07.2008 r. (Dz. Urz. Woj. Mał.
Nr 544, Poz. 3513 z póŝn. zm.).
§ 11. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego
z mocą
obowiązującą
od 01.09.2011 r.
Przewodniczący Rady Gminy: Andrzej Nogieć

§ 6. Określa się tygodniową obnişka godzin dla dyrektorów szkół podstawowych: 3 – 4 oddziały - obnişka
9 godzin /wymiar obowiązkowy wynosi 9 godzin/; 5 –
6 oddziałów - obnişka 10 godzin /wymiar obowiązkowy
wynosi 8 godzin/; 7 – 8 oddziałów - obnişka 12 godzin
/wymiar obowiązkowy wynosi 6 godzin/.

3282

3283
3283

UCHWAŁA NR IX/47/2011
RADY GMINY KONIUSZA
z dnia 16 czerwca 2011 r.
w sprawie opłaty za ņwiadczenia przekraczające wymiar czasu zajĉć w przedszkolach, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Koniusza.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.)
w związku z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U.
z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 ze zm.), Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1.
1. Ilekroć w uchwale mowa o:
1) dyrektorze - naleşy przez to rozumieć dyrektora
przedszkola publicznego prowadzonego przez
Gminę Koniusza,
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2) przedszkolach naleşy przez to rozumieć przedszkola
prowadzone przez Gminę Koniusza.

z póŝn. zm.); Obnişenie opłaty w takim przypadku
przysługuje jedynie drugiemu dziecku,
2) 50 % w przypadku gdy z usług przedszkola korzysta troje dzieci z tej samej rodziny, w której dochód na jedną osobę w rodzinie nie przekracza
dochodu obowiązującego przy ustalaniu prawa do
zasiłku rodzinnego. Podstawą obnişenia opłat jest
przedłoşenie dyrektorowi przedszkola decyzji
o otrzymanym zasiłku, wydanej na podstawie
przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.
o świadczeniach rodzinnych (t. j. Dz. U. z 2006 r.,
Nr 139, poz. 992 z póŝn. zm.); Obnişenie opłaty
w takim przypadku przysługuje jedynie trzeciemu
dziecku.

2. W przedszkolach prowadzonych przez Gminę Koniusza, w czasie od godziny 8.00 do godziny 13.00, zapewnia się bezpłatne nauczanie, wychowanie
i opiekę.
§ 2.
1. Poza czasem wymienionym w § 1 ust. 2 pobyt dzieci
w przedszkolu jest płatny. Koszt jednostkowy za kaşdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu
ustala się w wysokości 2.10 - złotych.
2. Uchwala się opłatę za jedna godzinę świadczeń wykonywanych poza czasem realizowania podstawy
programowej wychowania przedszkolnego określonego w § 1ust. 2.
3. Opłata, o której mowa w § 2 ust. 1, podlega zaokrągleniu w górę do pełnego złotego zgodnie z zasadami
obowiązującymi w zakresie rachunkowości.
§ 3. Opłata o której mowa w § 2 nie obejmuje kosztów wyşywienia oraz kosztów zajęć dodatkowych,
a w szczególności nauki języków obcych i rytmiki.
§ 4.

§ 5. Tracą moc:
1) uchwała Nr VII/31/2011 Rady Gminy Koniusza z dnia
31 marca 2011 r. w sprawie opłaty za świadczenia
przekraczające wymiar czasu zajęć w przedszkolach,
dla których organem prowadzącym jest Gmina Koniusza,
2) uchwała Nr XVIII/146/2008 Rady Gminy Koniusza
z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia opłat
za świadczenia przedszkoli samorządowych prowadzonych przez Gminę Koniusza.

mowa

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Koniusza.

1) 25% w przypadku gdy z usług przedszkola korzysta
dwoje dzieci z tej samej rodziny, w której dochód
na jedną osobę w rodzinie nie przekracza dochodu
obowiązującego przy ustalaniu prawa do zasiłku
rodzinnego. Podstawą obnişenia opłat jest przedłoşenie dyrektorowi przedszkola decyzji o otrzymanym zasiłku, wydanej na podstawie przepisów
ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach
rodzinnych (t. j. Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992

§ 7. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego, z mocą obowiązywania od 1.09.2011 r.

1. Obnişa się wysokość
w § 2 ust. 1 o:
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opłaty,

o której

Przewodniczący Rady Gminy: Andrzej Nogieć
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UCHWAŁA NR IX/48/2011
RADY GMINY KONIUSZA
z dnia 16 czerwca 2011 r.
w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminĉ Koniusza publicznych przedszkoli, oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:
Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) w związku z art.
5 ust. 5 i art. 14a ust. 1, 1a i 2 ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty (t. j. w Dz. U. 2004 r. Nr 256
poz. 2572 ze zm.), Rada Gminy Koniusza uchwala co
następuje:
§ 1. Ustala się na terenie Gminy Koniusza sieć publicznych
przedszkoli,
oddziałów
przedszkolnych
i innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez Gminę Koniusza:
1. Przedszkole Samorządowe w Niegardowie z siedzibą
Niegardów 63 i Oddział tego przedszkola z siedzibą
w Piotrkowicach Małych 87a/14,
2. Samorządowe Przedszkole z oddziałami integracyjnymi w Wierzbnie z siedzibą Wierzbno 3,

3. Oddział przedszkolny dla dzieci objętych obowiązkiem
rocznego wychowania przedszkolnego w Publicznym
Zespole Szkół w Biórkowie Wielkim, Biórków Wielki 111,
4. Oddział przedszkolny dla dzieci objętych rocznym
wychowaniem przedszkolnym w Publicznej Szkole
Podstawowej w Glewcu, Glewiec 2,
5. Oddział przedszkolny dla dzieci objętych rocznym
wychowaniem przedszkolnym w Publicznej Szkole
Podstawowej w Koniuszy, Koniusza 19,
6. Oddział przedszkolny dla dzieci objętych rocznym
wychowaniem przedszkolnym w Publicznej Szkole
Podstawowej w Niegardowie, Niegardów 57,
7. Oddział przedszkolny dla dzieci objętych rocznym
wychowaniem przedszkolnym w Publicznej Szkole
Podstawowej w Rzędowicach, Rzędowice 44,

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 375

– 22215 –

Poz. 3284,3285

8. Punkt przedszkolny przy Samorządowym Przedszkolu
z oddziałami integracyjnymi w Wierzbnie, z siedzibą
Wierzbno 3.

wadzonych przez Gminę Koniusza publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Koniusza.

§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni od
daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego, z mocą od 1 września 2011 r.

§ 3. Traci moc uchwała Rady Gminy Koniusza
Nr XII/93/2008 z dnia 14.02.2008 r., w sprawie sieci prowadzonych przez Gminę Koniusza publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, uchwała Nr XXII/172/2009 z dnia 2.04.2009 r.
w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Koniusza
Nr XII/93/2008 z dnia 14.02.2008 r. dotyczącej sieci pro-

Przewodniczący Rady Gminy: Andrzej Nogieć
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UCHWAŁA NR IX/49/2011
RADY GMINY KONIUSZA
z dnia 16 czerwca 2011 r.
w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminĉ Koniusza publicznych gimnazjów i szkół podstawowych
oraz granic ich obwodów.
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 ze zm.) w związku z art. 17
ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (t.j. w Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze
zm.), Rada Gminy w Koniuszy uchwala co następuje :
§ 1. Ustala się sieć prowadzonych przez Gminę
Koniusza gimnazjów, szkół podstawowych stanowiącą załącznik do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.

§ 3. Traci moc uchwała Rady Gminy Koniusza
Nr XV/119/2008 z dnia 12.06.2008 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół prowadzonych przez Gminę Koniusza.
§ 4.
1. Uchwała podlega publikacji Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
2. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego
z mocą
od
dnia
01.09.2011 r.
Przewodniczący Rady Gminy: Andrzej Nogieć

Załącznik
do uchwały Nr IX/49/2011
Rady Gminy Koniusza
z dnia 16 czerwca 2011 r.
Sieć publicznych szkół prowadzonych przez
Gminę Koniusza obejmuje:
1. Zespół Szkół w Biórkowie Wielki w którego skład
wchodzą:
1) Publiczne Gimnazjum w Biórkowie Wielkim które swoim obwodem obejmuje wsie: Biórków Mały,
Biórków Wielki, Budziejowice, Chorąşyce, Dalewice, Gnatowice, Muniaczkowice, Niegardów, Niegardów Kolonia, Piotrkowice Wielkie, Polekarcice,
Przesławice, Rzędowice, Wronin, Zielona.
2) Publiczna Szkoła Podstawowa w Biórkowie
Wielkim która swoim obwodem obejmuje wsie:
Biórków Mały, Biórków Wielki, Polekarcice od nr 1
do 51, Wronin, Wroniec od nr 12 do 63, Zielona.
2. Publiczne Gimnazjum w Posądzy które swoim obwodem obejmuje wsie: Czernichów, Glew, Glewiec,
Górka Jaklińska, Karwin, Koniusza, Łyszkowice,
Piotrkowice Małe, Posądza, Siedliska, Szarbia, Wąsów, Wierzbno, Wroniec.
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3. Publiczne Szkoła Podstawowa w Glewcu która swoim
obwodem obejmuje wsie: Czernichów, Glew, Glewiec, Karwin, Szarbia, Wąsów, Wroniec od na 1 do
11, Wierzbno bez nr od 82 do 89.
4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Koniuszy która swoim obwodem obejmuje wsie: Gnatowice, Górka Jaklińska, Koniusza, Łyszkowice, Piotrkowice Małe,
Przesławice od nr 30 do nr 61 oraz nr 99 i 100, Polekarcice od nr 52 do końca, Posądza, Siedliska, Wierzbno od nr 82 do 89.
5. Publiczna Szkoła Podstawowa w Niegardowie która
swoim obwodem obejmuje wsie: Budziejowice, Chorąşyce od nr 1 do 13 i od nr 53 do 61 oraz nr 67, Muniaczkowice, Niegardów, Niegardów Kolonia, Piotrkowice Wielkie, Przesławice od nr 1 do 29 oraz od
nr 62 do końca bez nr 99 i 100.
6. Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzędowicach która
swoim obwodem obejmuje wsie: Chorąşyce od nr 14
do 52 i od nr 62 do 65 i nr 56 i 70 Dalewice, Rzędowic.
Przewodniczący Rady Gminy: Andrzej Nogieć
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UCHWAŁA NR VII/62/2011
RADY GMINY SZERZYNY
z dnia 25 maja 2011 r.
w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z obiektu sportowego „Orlik 2012” w Szerzynach
Na podstawie art.40 ust.2 pkt.4 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) uchwala się
co następuje:

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, na tablicy
ogłoszeń Urzędu Gminy Szerzyny, a takşe wywieszeniu na obiekcie.

§ 1. Uchwala się Regulamin korzystania z boiska
sportowego Orlik w miejscowości Szerzyny zwany
dalej "Regulaminem" stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

2) Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Szerzyny.

Przewodniczący Rady
Marek Antas

§ 3.

Załącznik
do uchwały Nr VII/62/2011
Rady Gminy Szerzyny
z dnia 25 maja 2011 r.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z OBIEKTU SPORTOWEGO „ORLIK 2012” W SZERZYNACH
1) Regulamin określa zasady korzystania z kompleksu
sportowego.
2) Administratorem kompleksu sportowego „ORLIK”
jest Urząd Gminy Szerzyny.
3) Kompleks sportowy obejmuje boisko do piłki noşnej, boisko wielofunkcyjne oraz zaplecze sanitarnoszatniowe.
4) Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz stosowania się
do uwag instruktora sportu.
5) Korzystanie z boisk jest bezpłatne.
6) Boiska są czynne codziennie w godz. 8.00-21.00.
7) Dopuszcza się moşliwość rezerwacji korzystania
z boiska u instruktora sportu.
8) Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie
odpowiedniego stroju i obuwia sportowego.
9) W celu zapewnienia bezpieczeństwa uşytkownikom
i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem
zabrania się:
3286

10)
11)
12)
13)
14)

15)

a) uşywania butów piłkarskich na wysokich
i metalowych korkach oraz kolców,
b) wprowadzania i uşytkowania sprzętu innego niş
zgodnego z przeznaczeniem boisk, na przykład
rower, motorower, deskorolka, rolki itp.,
c) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska,
d) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,
e) palenia tytoniu i spoşywania alkoholu,
f) zaśmiecania,
g) przeszkadzania w zajęciach lub grze,
h) zakłócania porządku i uşywania słów wulgarnych,
i) wprowadzania zwierząt,
j) korzystania z boisk bez zgody instruktora sportu,
k) przebywania i korzystania z obiektów poza godzinami otwarcia.
Osoby korzystające z obiektu mogą korzystać z pomieszczeń szatni w porozumieniu z instruktorem.
Za zniszczenia powstałe w czasie korzystania z boisk
odpowiedzialność materialną ponoszą osoby korzystające.
Wyposaşenie i sprzęt sportowy znajdujący się na
obiekcie naleşy uşytkować zgodnie z przeznaczeniem.
W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych o korzystaniu z boisk decyduje instruktor sportu.
Dopuszcza się moşliwość rezerwacji korzystania
z boiska u instruktora sportu, który ustala harmonogram imprez oraz rozkład treningów i rozgrywek
przeprowadzanych na terenie obiektów sportowych.
Uwagi dotyczące funkcjonowania obiektów sportowych moşna zgłaszać do administratora.
Przewodniczący Rady
Marek Antas
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UCHWAŁA NR X/40/2011
RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNICY
z dnia 16 czerwca 2011 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/38/2011 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniŊek nauczycielom, którym
powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oņwiatowych.
Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 2 ustawy – Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. (Dz. U. z 2006 r.
Nr 97 poz. 674 ze zmianami) 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 ze zmianami) Rada
Miejska w Szczawnicy uchwala, co następuje
§ 1. W Uchwale Nr IX/38/2011 Rady Miejskiej
w Szczawnicy z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie zasad
udzielania i rozmiaru znişek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych, wprowadza się następującą zmianę:

§ 5 otrzymuje brzmienie: „Uchwała wchodzi w şycie po
upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2011 roku.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta i Gminy Szczawnica.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od
1 września 2011 roku.
Przewodniczący Rady: Kazimierz Zachwieja
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UCHWAŁA NR IX/38/2011
RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNICY
z dnia 30 maja 2011 r.
w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniŊek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze
w szkołach i placówkach oņwiatowych.
Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 2 ustawy – Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. (Dz. U. z 2006 r.
Nr 97 poz. 674 ze zmianami) 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 ze zmianami) Rada
Miejska w Szczawnicy uchwala, co następuje:
Lp.
1
1.
2.

3.

Stanowisko kierownicze
2
Dyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godzin dziennie liczącego:
4-6 oddziałów
Dyrektor szkoły kaşdego typu, liczącej:
6 - 8 oddziałów
9-16 oddziałów
17 i więcej oddziałów
Zastępca dyrektora szkoły kaşdego typu, liczącej:
12 i więcej oddziałów

§ 2. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska
kierownicze w szkołach i przedszkolu, godziny ponad
wymiarowe nie mogą przekroczyć ½ obowiązkowego
tygodniowego wymiaru godzin określonych niniejszą
Uchwałą chyba, şe z planów nauczanego przedmiotu
wynika potrzeba przydzielenia większej liczby godzin.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta i Gminy Szczawnica.
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§ 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska
kierownicze w szkołach i przedszkolu, obnişa się tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych określony w art. 42
ust. 3 ustawy z dnia 26.01.1982 r.– Karta Nauczyciela
i ustala się obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin
zgodnie z tabelą:
Tygodniowa liczba godzin
3
8
8
5
3
14

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XVIII/110/2004 Rady
Miasta Szczawnica z dnia 27 września 2004 r.
§ 5. Uchwała wchodzi w şycie z dniem podjęcia,
z mocą obowiązującą od 1 września 2011 roku.
Przewodniczący Rady: Kazimierz Zachwieja
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UCHWAŁA NR VII/55/2011
RADY GMINY TARNÓW
z dnia 24 maja 2011 r.
w sprawie uznania za pomniki przyrody dwóch lip drobnolistnych zlokalizowanych na działce ewidencyjnej 127/2
w Tarnowcu
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr. 142 poz. 1591 z póŝn. zm.), oraz na podst.
art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220,
z póŝn.zm.), Rada Gminy Tarnów uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Ustanawia się pomnikami przyrody dwa drzewa gatunku lipy drobnolistne o obwodach 297 cm i 306
cm, znajdujących się na działce ewidencyjnej 127/2
w Tarnowcu, gmina Tarnów.

2) uszkadzania i zanieczyszczania gleby w zasięgu systemu korzeniowego drzew
3) dokonywanie zmian stosunków wodnych w zasięgu
systemu korzeniowego drzew, jeşeli zmiany te nie słuşą ochronie przyrody albo racjonalnej gospodarce
rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej
4) umieszczania tablic reklamowych
§ 3. Nadzór nad pomnikiem sprawuje Wójt Gminy
Tarnów.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Tarnów.

2. Drzewa o jakich mowa w ust. 1 podlegają ochronie
w celu zachowania szczególnej wartości przyrodniczej i krajobrazowej.

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

§ 2. W stosunku do pomników przyrody ustanowionych w § 1 wprowadza się następujące zakazy:

Przewodnicząca Rady Gminy Tarnów
Wiesława Mitera

1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania
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UCHWAŁA NR VII/57/2011
RADY GMINY TARNÓW
z dnia 24 maja 2011 r.
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z póŝn. zm.) oraz
art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach
publicznych (tj. Dz.U. z 2007r. Nr 19 poz. 115 z póŝn.
zm.), po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Tarnowskiego, Rada Gminy Tarnów uchwala co następuje:
§ 1. Zalicza się n/w drogi: 1. droga przebiegająca
przez dz. nr 738/4 ul. Ogrodnicza w Tarnowcu 2. droga przebiegająca przez dz. nr 39/1,3, 105/9, 105/11,
106/21 ul. Nadbrzeşna w Tarnowcu 3. droga przebiegająca przez dz. nr 349/5 ul. Złota w Zbylitowskiej
Górze 4. droga przebiegająca przez dz. nr 16/3-8
w Błoniu 5. droga przebiegająca przez dz. nr 159/1-4
w Nowodworzu 6. droga przebiegająca przez dz.

Nr 137/1,3 w Zawadzie 7. droga przebiegająca przez
dz. nr 89 ul. Lipowa w Koszycach Małych do kategorii
dróg gminnych w przebiegu jak na załącznikach graficznych.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Tarnów.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia.
Przewodnicząca Rady Gminy
Wiesława Mitera

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 375

– 22219 –

Poz. 3290
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VII/57/2011
Rady Gminy Tarnów
z dnia 24 maja 2011 r.

Przewodnicząca Rady Gminy
Wiesława Mitera

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 375

– 22220 –

Poz. 3290
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VII/57/2011
Rady Gminy Tarnów
z dnia 24 maja 2011 r.

Przewodnicząca Rady Gminy
Wiesława Mitera

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 375

– 22221 –

Poz. 3290
Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VII/57/2011
Rady Gminy Tarnów
z dnia 24 maja 2011 r.

Przewodnicząca Rady Gminy
Wiesława Mitera

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 375

– 22222 –

Poz. 3290
Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr VII/57/2011
Rady Gminy Tarnów
z dnia 24 maja 2011 r.

Przewodnicząca Rady Gminy
Wiesława Mitera

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 375

– 22223 –

Poz. 3290
Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr VII/57/2011
Rady Gminy Tarnów
z dnia 24 maja 2011 r.

Przewodnicząca Rady Gminy
Wiesława Mitera

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 375

– 22224 –

Poz. 3290
Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr VII/57/2011
Rady Gminy Tarnów
z dnia 24 maja 2011 r.

Przewodnicząca Rady Gminy
Wiesława Mitera

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 375

– 22225 –

Poz. 3290
Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr VII/57/2011
Rady Gminy Tarnów
z dnia 24 maja 2011 r.

Przewodnicząca Rady Gminy
Wiesława Mitera

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 375

– 22226 –

Poz. 3291
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UCHWAŁA NR VII/59/2011
RADY GMINY TARNÓW
z dnia 24 maja 2011 r.
w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Zgłobice w Gminie Tarnów
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 13 w związku z art.40
ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 z póŝn. zm.), Rada Gminy Tarnów uchwala
co następuje:
§ 1. Nadaje się nazwę ulicy Klonowa, drodze połoşonej we wsi Zgłobice, gm. Tarnów, której początek
znajduje się przy ulicy Kasztanowej, a która dalej
przebiega w kierunku wschodnim, łącząc się z ulicą
Graniczną, jak w załączniku do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Tarnów.
§ 3. Brak treści
1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
2. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia.
Przewodnicząca Rady Gminy
Wiesława Mitera
Załącznik
do Uchwały Nr VII/59/2011
Rady Gminy Tarnów
z dnia 24 maja 2011 r.

Przewodnicząca Rady Gminy: Wiesława Mitera

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 375

– 22227 –

Poz. 3291,3292,3293
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UCHWAŁA NR X/102/2011
RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE
z dnia 26 maja 2011 r.
w sprawie włączenia Szkoły Podstawowej Nr 17 im. E. Kwiatkowskiego w Tarnowie do zespołu publicznych szkół
oraz zmiany uchwały w sprawie załoŊenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Tarnowie
Na podstawie art. 5c pkt 1, art. 58 ust. 1 i 6 oraz
art. 62 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572
z póŝn. zm.1) i art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 3, 4, 5 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.
U. Nr 157, poz. 1240 z póŝn. zm.2 ) Rada Miejska
w Tarnowie uchwala, co następuje:
§ 1. Z dniem 1 września 2011 r. włącza się publiczną
Szkołę Podstawową Nr 17 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Tarnowie do zespołu publicznych szkół, którego obecna nazwa brzmi: "IV Liceum Ogólnokształcące
im. Jana Pawła II i Gimnazjum Nr 10 w Zespole Szkół
Ogólnokształcących Nr 1 w Tarnowie-Mościcach".
§ 2. W uchwale Nr IX/169/99 Rady Miejskiej
w Tarnowie z dnia 27 maja 1999 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1, zmienionej
uchwałami
Rady
Miejskiej
w Tarnowie
Nr XXXI/508/2000
z dnia 14
grudnia
2000
r.,
Nr XLVIII/889/2002
z dnia
20
lutego
2002
r.,
Nr XXIV/420/2004 z dnia 13 maja 2004 r. (Dz. Urz. Woj.
Małop. Nr 253, poz. 2831) i Nr XXXIX/685/2005 z dnia
8 września 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Małop. Nr 613,
poz. 4219) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1:
a) w ust. 1 wyrazy: "IV Liceum Ogólnokształcące im.
Stanisława Anioła i Gimnazjum Nr 10 w Zespole
Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w TarnowieMościcach" zastępuje się wyrazami: "Zespół Szkół
Ogólnokształcących Nr 1 w Tarnowie",
1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781,
z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020,
Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104,
z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227,
poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115,
poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181,
poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216,
poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33,
Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219,
poz. 1705 oraz z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320,
Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991.
2
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.
z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835,
Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726.
3292

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: "2. W skład Zespołu
określonego w ust. 1 wchodzą:
1) Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Tarnowie,
2) Gimnazjum Nr 10 w Tarnowie,
3) IV Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II
w Tarnowie.",
c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: "3. Siedzibą Zespołu
Szkół Ogólnokształcących Nr 1 jest miasto Tarnów.
Zespół zajmuje budynek przy ul. Norwida 22
w Tarnowie.",
2) § 2 otrzymuje brzmienie: „§2. Organem prowadzącym
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Tarnowie jest
Gmina Miasta Tarnowa”.
§ 3.
1. Mienie Szkoły Podstawowej Nr 17 im. Eugeniusza
Kwiatkowskiego w Tarnowie staje się z dniem
1 września 2011 r. mieniem Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Tarnowie.
2. Naleşności i zobowiązania Szkoły Podstawowej Nr 17
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Tarnowie przejmuje w całości z dniem 1 września 2011 r. Zespół
Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Tarnowie.
3. Pracownicy zespołu szkół publicznych o nazwie "IV
Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II
i Gimnazjum Nr 10 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Tarnowie-Mościcach" oraz pracownicy
Szkoły Podstawowej Nr 17 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Tarnowie stają się z dniem 1 września
2011 r. pracownikami Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Tarnowie.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi
Miasta Tarnowa.
§ 5.
1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
2. Uchwała wchodzi w şycie z dniem 1 września 2011 r.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Grzegorz Ņwiatłowski

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 375

– 22228 –

Poz. 3293,3294
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UCHWAŁA NR X/103/2011
RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE
z dnia 26 maja 2011 r.
w sprawie nadania imienia Przedszkolu Publicznemu Nr 29 w Tarnowie oraz zmiany w akcie załoŊycielskim
Przedszkola
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 póşn. zm.1) i art. 5c pkt 1
oraz art. 58 ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572
z póŝn. zm.2) Rada Miejska w Tarnowie uchwala, co
następuje:
1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806,
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102,
poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r.
Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128
i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974
i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223,
poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241,
z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106,
poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113.
2
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781,
z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020,
Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249,
poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532
i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542,
Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181,
poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 126,
poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31,
poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705
oraz z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127,
poz. 857 i Nr 148, poz. 991.

§ 1. Nadaje się Przedszkolu Publicznemu Nr 29
w Tarnowie przy ul. Wilsona 50 imię Marii Konopnickiej
i ustala się nazwę Przedszkola na: „Przedszkole Publiczne Nr 29 im. Marii Konopnickiej w Tarnowie”.
§ 2. W akcie załoşycielskim Przedszkola Publicznego
Nr 29 w Tarnowie nadanym orzeczeniem Nr OW.I5090a/15/86 Urzędu Wojewódzkiego w Tarnowie Kuratorium Oświaty i Wychowania z dnia 29 paŝdziernika
1986 r., zmienionym uchwałą Nr LII/465/98 Rady Miejskiej
w Tarnowie z dnia 21 maja 1998 r. w sprawie zmiany
zapisu w akcie załoşycielskim Przedszkola Publicznego
Nr 29 w Tarnowie oraz uchwałą Nr IX/115/2003R Rady
Miejskiej w Tarnowie z dnia 3 kwietnia 2003 r. w sprawie
przekształcenia
Przedszkola
Publicznego
Nr
29
w Tarnowie oraz zmiany uchwały w sprawie zmiany zapisu w akcie załoşycielskim Przedszkola (Dz. Urz. Woj. Małop. Nr 200, poz. 2514), w kaşdym przypadku uşyte wyrazy: „Państwowe Przedszkole Nr 29 w Tarnowie”, zastępuje się wyrazami: „Przedszkole Publiczne Nr 29 im. Marii
Konopnickiej w Tarnowie”.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi
Miasta Tarnowa.
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Grzegorz Ņwiatłowski

3293
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UCHWAŁA NR VII/48/2011
RADY GMINY TOMICE
z dnia 17 czerwca 2011 r.
w sprawie nadania nazw ulic w miejscowoņci Radocza
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 oraz art. 40
ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z póŝn. zm.) Rada Gminy Tomice uchwala,
co następuje:
§ 1. W miejscowości Radocza nadaje się nazwy
ulicom dotąd bezimiennym.
1. ul. Jana Pawła II
(wg PESEL: Jana Pawła II)
Biegnąca od granicy obrębu z miejscowością Tomice
w kierunku północno-zachodnim po działce oznaczonej w Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB)
nr 1371/6 do granicy obrębu z miejscowością Graboszyce Gmina Zator. Długość ulicy: 3890 metrów, początek numeracji od strony południowej, od granicy
z miejscowością Tomice.

2. ul. Graniczna
(wg PESEL: Graniczna)
Przecznica w lewo od ulicy Jana Pawła II, biegnąca na
zachód, po działkach oznaczonych w EGiB nr 4/1, 5/9,
po fragmencie działki nr 5/7, po działce nr 1374, oraz
pasem gruntu uşytkowanym jako droga po działkach
prywatnych nr 20, 21/1, 25/1, 24 i 31. Długość ulicy: 409
m, początek numeracji od strony ulicy Jana Pawła II.
3. ul. Dworska
(wg PESEL: Dworska)
Przecznica w lewo od ulicy Jana Pawła II, biegnąca na
zachód i południe, po działce oznaczonej w EGiB
nr 1376/8 na długości 75 m skręca w lewo i biegnie
po fragmencie działki nr 46/11. Długość ulicy: 230 m,
początek numeracji od strony ulicy Jana Pawła II.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 375

– 22229 –

4. ul. Piastowska
(wg PESEL: Piastowska)
Przecznica w lewo od ulicy Jana Pawła II, biegnąca na
północny-zachód i południowy-zachód, po działce
oznaczonej w EGiB nr 1396/13, 402/3, oraz działkami
nr 1398/3, 1396/12 do granicy obrębu z miejscowością
Frydrychowice gmina Wieprz. Długość ulicy: 1316 m,
początek numeracji od strony ulicy Jana Pawła II.
5. ul. Klonowa
(wg PESEL: Klonowa)
Przecznica w lewo od ulicy Piastowskiej, biegnąca na
południe, po działce oznaczonej w EGiB nr 1376/6,
oraz pasem gruntu uşytkowanym jako droga po
działce nr 56/2 i 1375/1. Długość ulicy: 369 m, początek numeracji od strony ulicy Piastowskiej.
6. ul. Dĉbowa
(wg PESEL: Dębowa)
Przecznica w lewo od ulicy Piastowskiej, biegnąca na
południowy-zachód i północny-zachód, po działkach
oznaczonych w EGiB nr 1377/1, 1387/4, 1387/3, 1387/7
oraz po fragmentach działek nr 1378/4, 124/1, 122/11,
1378/2, 1378/3 do ulicy Piastowskiej. Długość ulicy:
466 m, początek numeracji od strony wschodniej.
7. ul. Spacerowa
(wg PESEL: Spacerowa)
Przecznica w lewo od ulicy Piastowskiej, biegnąca na
południe, po działkach oznaczonych w EGiB
nr 1385/1, 178/4, po fragmentach działek nr 1387/2,
173 oraz działce nr 1386. Długość ulicy: 400 m, początek numeracji od strony ulicy Piastowskiej.
8. ul. Kwiatowa
(wg PESEL: Kwiatowa)
Przecznica w lewo od ulicy Piastowskiej, biegnąca na
południowy-zachód, po działkach oznaczonych
w EGiB nr 1392/4, 1392/3, i części działki nr 1390.
Długość ulicy: 685 m, początek numeracji od strony
ulicy Piastowskiej.
9. ul. Leņna
(wg PESEL: Leśna)
Przecznica w lewo od ulicy Piastowskiej, biegnąca na
południe, po działkach oznaczonych w EGiB nr 410,
378/1, 378/2, 1727/1, 411/8, 411/6, 379/4, 1728/2,
1730/1, 1731/1, 1732/1, 1729/1, 265/9, 265/11, 255/3,
oraz pasem gruntu uşytkowanym jako droga po
działkach nr 255/3, 1548. Długość ulicy: 1400 m, początek numeracji od strony ulicy Piastowskiej.
10. ul. Spokojna
(wg PESEL: Spokojna)
Przecznica w prawo od ulicy Piastowskiej, biegnąca
na północ, działce oznaczonej w EGiB nr 1456. Dłu-

Poz. 3294

gość ulicy: 250 m, początek numeracji od strony ulicy
Piastowskiej.
11. ul. StraŊacka
(wg PESEL: Straşacka)
Przecznica w prawo od ulicy Piastowskiej, biegnąca
na północ a następnie na zachód, po działkach oznaczonych w EGiB nr 1454, 1492/2, części działki 1455
i po działce 1451 do ulicy Jagiellońskiej. Długość
ulicy: 400 m, początek numeracji od strony ulicy Piastowskiej.
12. ul. Jagiellońska
(wg PESEL: Jagiellońska)
Przecznica w prawo od ulicy Piastowskiej, biegnąca
na północny-zachód, następnie zachód i południowyzachód, wracająca do ulicy Piastowskiej po działkach
oznaczonych w EGiB nr 1418/4, 724/7, 1416/3, 1416/2
i części działki 1396/13 do ulicy Piastowskiej. Długość
ulicy: 2245 m, początek numeracji od strony ulicy
Piastowskiej przy kościele.
13. ul. Koņcielna
(wg PESEL: Kościelna)
Przecznica w lewo od ulicy Jagiellońskiej, biegnąca
na północ, po działkach oznaczonych w EGiB
nr 724/35, 724/36, 650/23, 1444/1, 625/10, 652/9,
652/15, 652/14, 1512, 1513, 1514, 652/7, 650/27,
650/30, 650/31 i części działki nr 652/26. Długość ulicy:
245 m, początek numeracji od strony ulicy Jagiellońskiej.
14. ul. Zielona
(wg PESEL: Zielona)
Przecznica w lewo od ulicy Jagiellońskiej, biegnąca
na północny-zachód, po działkach oznaczonych
w EGiB nr 1410/11, 1410/10, 1410/9, 1410/8, 1410/7,
1410/6, 1410/5, 1410/4, 1410/3, i po częściach działek
nr 629/3, 629/2, 632/2, 632/1, 624/8, 624/11, 624/10,
616/4, 615/3, 612/5, 611/3, 1591/1, 609/1, 608, 543/6,
544/7, stanowiących poszerzenie drogi. Długość ulicy:
412 m, początek numeracji od strony wschodniej.
15. ul. Modra
(wg PESEL: Modra)
Przecznica w lewo od ulicy Jana Pawła II, biegnąca na
zachód, po działce oznaczonej w EGiB nr 1459/1. Długość ulicy: 328 m, początek numeracji od strony ulicy
Jana Pawła II.
16. ul. Słowiańska
(wg PESEL: Słowiańska)
Przecznica w prawo od ulicy Jagiellońskiej będąca
łącznikiem z ulicą Jana Pawła II, biegnąca na północny-wschód, po działce oznaczonej w EGiB nr 1438/1.
Długość ulicy: 440 m, początek numeracji od strony
ulicy Jagiellońskiej.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 375

– 22230 –

17. ul. Na Wzgórzach
(wg PESEL: Na Wzgórzach)
Przecznica w lewo od ulicy Słowiańskiej, biegnąca na
północny-zachód a następnie północny-wschód po
działkach oznaczonych w EGiB nr 1429, 1425/1 do
ulicy Jagiellońskiej. Długość ulicy: 1040 m, początek
numeracji od strony ulicy Słowiańskiej.
18. ul. Polna
(wg PESEL: Polna)
Przecznica w prawo od ulicy Jagiellońskiej, biegnąca
na zachód, po działce oznaczonej w EGiB nr 1416/2,
po częściach działek nr 460/1, 1398/4, 420/1 i po działkach nr 421/2, 421/5, 421/12, 421/10, 421/8 stanowiących poszerzenia drogi oraz pasem gruntu uşytkowanym jako droga po działkach prywatnych nr 421/11,
425/6, 425/7, 426/4, 427. Długość ulicy: 555 m, początek numeracji od strony ulicy Jagiellońskiej.
19. ul. Parkowa
(wg PESEL: Parkowa)
Przecznica w prawo od ulicy Jagiellońskiej, biegnąca
na południowy-zachód, po działkach oznaczonych
w EGiB nr 413/42, 413/43, 413/38, 413/41, 413/40
i 1400/1 do granicy obrębu z miejscowością Frydrychowice gmina Wieprz. Długość ulicy: 630 m, początek numeracji od strony ulicy Jagiellońskiej.
20. ul. Widokowa
(wg PESEL: Widokowa)
Przecznica w prawo od ulicy Jagiellońskiej, biegnąca
na północny-zachód i północny-wschód, po działkach
oznaczonych w EGiB nr 1418/4, 663/7, 864/3, 866/6,
866/9 do ulicy Jana Pawła II. Długość ulicy: 1265 m,
początek numeracji od strony ulicy Jagiellońskiej.
21. ul. Lipowa
(wg PESEL: Lipowa)
Przecznica w lewo od ulicy Widokowej, biegnąca na
północ, dalej zakręcająca na zachód i południe, po
działkach oznaczonych w EGiB nr 1420/1, 585/2, 585/1,
po fragmentach działek prywatnych nr 1735/10,
1735/7, 1735/4, oraz działkach nr 1735/1, 586/2 do
ulicy Widów. Długość ulicy: 638 m, początek numeracji od strony ulicy Widokowej.
22. ul. Łagodna
(wg PESEL: Łagodna)
Przecznica w lewo od ulicy Jana Pawła II, biegnąca na
południe, po działce oznaczonej w EGiB nr 1422/6 do
ulicy Widokowej. Długość ulicy: 515 m, początek numeracji od strony ulicy Jana Pawła II.
23. ul. Widów
(wg PESEL: Widów)
Przecznica w lewo od ulicy Jana Pawła II, biegnąca na
południe, po działkach oznaczonych w EGiB nr 562/3,
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559/65, 558/33, 559/62, 559/60, 559/58, 559/56, 558/31,
558/29, 558/27, 1418/3, 1424/4 do ulicy Widokowej.
Długość ulicy: 1415 m, początek numeracji od strony
ulicy Jana Pawła II.
24. ul. Jasna
(wg PESEL: Jasna)
Przecznica w prawo od ulicy Jana Pawła II, biegnąca
na wschód, po działkach oznaczonych w EGiB
nr 1320/2, 1321/2 do torów kolejowych. Długość ulicy:
130 m, początek numeracji od strony ulicy Jana Pawła II.
25. ul. Stawowa
(wg PESEL: Stawowa)
Przecznica w prawo od ulicy Jana Pawła II, biegnąca
na wschód pasem gruntu wykorzystywanym jako
droga dojazdowa, po działce oznaczonej w EGiB nr
1319/33 a dalej po działkach nr 1315/20, 1315/21
i 1315/26. Długość ulicy: 380 m, początek numeracji
od strony ulicy Jana Pawła II.
26. ul. Kolejowa
(wg PESEL: Kolejowa)
Przecznica w prawo od ulicy Jana Pawła II, biegnąca
na południe, po działkach oznaczonych w EGiB
nr 1371/14, 1369/3, po części działki nr 1500/2, dalej
po działkach nr 1501, 1371/5, 1371/2, 1461 do ulicy
Łęgowej. Długość ulicy: 1240 m, początek numeracji
od strony ulicy Jana Pawła II.
27. ul. Topolowa
(wg PESEL: Topolowa)
Przecznica w prawo od ulicy Kolejowej, biegnąca na
wschód, po działkach oznaczonych w EGiB nr 1369/7
i 1306/6. Długość ulicy: 510 m, początek numeracji od
strony ulicy Kolejowej.
28. ul. Wierzbowa
(wg PESEL: Wierzbowa)
Przecznica w prawo od ulicy Jana Pawła II, biegnąca
na wschód, po częściach działek oznaczonych w EGiB
nr 1435/1, 1460/3, 1460/2 do ulicy Kolejowej. Długość
ulicy: 485 m, początek numeracji od strony ulicy Jana Pawła II.
29. ul. Słoneczna
(wg PESEL: Słoneczna)
Przecznica w prawo od ulicy Jana Pawła II, biegnąca na
wschód, po częściach działek oznaczonych w EGiB nr
1438/2, 992/2, 1435/1, 1114/8, 1106. Długość ulicy: 172
m, początek numeracji od strony ulicy Jana Pawła II.
30. ul. Łĉgowa
(wg PESEL: Łęgowa)
Przecznica w lewo od ulicy Kolejowej, biegnąca na
zachód, po działce oznaczonej w EGiB nr 1202/2,
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przechodząca przez tory kolejowe, częścią działki
nr 1242/1 oraz działkami nr 1210, 1218/1, 1218/2,
1211/2, 1211/4, 1218/4 stanowiącymi wydzielenia
drogowe. Długość ulicy: 585 m, początek numeracji
od strony ulicy Kolejowej.
31. ul. Zacisze
(wg PESEL: Zacisze)
Przecznica w lewo od ulicy Łęgowej, biegnąca na południe, po części działki prywatnej oznaczonej w EGiB nr
1242/1, oraz po działce nr 1237/5. Długość ulicy: 295 m,
początek numeracji od strony ulicy Łęgowej.
32. ul. Ogrodowa
(wg PESEL: Ogrodowa)
Przecznica w prawo od ulicy Łęgowej, biegnąca na
północ, po działce oznaczonej w EGiB nr 1202/3. Dłu-
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gość ulicy: 348 m, początek numeracji od strony ulicy
Łęgowej.
§ 2. Rozmieszczenie ulic, o których mowa w § 1
uwidoczniono w załączniku graficznym do niniejszej
uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Tomice.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz poprzez wywieszanie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie
Gminy Tomice.
§ 5.
Uchwała
1 sierpnia 2011 r.

wchodzi

w şycie

z dniem

Przewodniczący Rady Gminy
Zygmunt Szymczak
Załącznik nr 1
do uchwały Nr VII/48/2011
Rady Gminy Tomice
z dnia 17 czerwca 2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Zygmunt Szymczak
3294
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3295
3295

UCHWAŁA NR VII/49/2011
RADY GMINY TOMICE
z dnia 17 czerwca 2011 r.
w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowoņci Lgota
Na podstawie art. 18 ust 2. pkt 13 oraz art. 40
ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z póŝn. zm.) Rada Gminy Tomice uchwala,
co następuje:
§ 1. W miejscowości Lgota nadaje się nazwy ulicom dotąd bezimiennym.
1. ul. Podgórska
(wg PESEL: Podgórska)
Biegnąca od granicy obrębu z miejscowością Witanowice w kierunku północno-wschodnim po działkach oznaczonych w Ewidencji Gruntów i Budynków
(EGiB) nr 1205/10, 21 i 1205/5 do granicy obrębu
z miejscowością Tłuczań Gmina Brzeŝnica. Długość
ulicy: 3140 metrów, początek numeracji od strony
zachodniej, od granicy z miejscowością Witanowice.
2. ul. Krzemionka
(wg PESEL: Krzemionka)
Przecznica w prawo od ulicy Podgórskiej, biegnąca
na południe, po działce oznaczonej w EGiB nr 1235/4,
następnie skręcająca w lewo i w prawo po częsci
działki nr 1181 oraz po działce nr 1178/41. Długość
ulicy: 1380 m, początek numeracji od strony ulicy
Podgórskiej.
3. ul. Kamieniec
(wg PESEL: Kamieniec)

123/1, 1232/1 do ulicy Świętej Anny. Długość ulicy:
320 m, początek numeracji od strony ulicy Podgórskiej.
6. ul. Leņna
(wg PESEL: Leśna)
Przecznica w prawo od ulicy Świętej Anny, biegnąca
na południe, po części działki oznaczonej w EGiB nr
1181 oraz po działce nr 1185/5 do jej końca. Długość
ulicy: 760 m, początek numeracji od ulicy Świętej
Anny.
7. ul. Podlas
(wg PESEL: Podlas)
Przecznica w prawo od ulicy Podgórskiej, biegnąca
na południe i południowy-wschód, po działkach
oznaczonych w EGiB nr 34/3, 1201/8, 992/4, 1198/2,
1198/4, 1196/3, potem skręcająca w lewo po działce
1196/3 do granicy gminy. Długość ulicy: 1470 m, początek numeracji od strony ulicy Podgórskiej.
8. ul. Brzozowa
(wg PESEL: Brzozowa)
Przecznica w lewo od ulicy Podlas, biegnąca na północny-wschód, po działce oznaczonej w EGiB
nr 1202/3 do granicy gminy. Długość ulicy: 330 m,
początek numeracji od strony ulicy Podlas.
9. ul. Lubań
(wg PESEL: Lubań)

Przecznica w prawo od ulicy Krzemionka, biegnąca
na zachód i południe, po części działki oznaczonej
w EGiB nr 1259 oraz działkach 781/8, 781/5 stanowiących poszerzenie drogi, następnie skręcająca w lewo
i biegnąca po częściach działek nr 827, 785, 1260 oraz
działkach nr 784, 1261 do ulicy Krzemionka. Długość
ulicy: 700 m, początek numeracji od strony ulicy
Krzemionka.

Przecznica w prawo od ulicy Podlas, biegnąca na
południe, po działkach oznaczonych w EGiB nr
1008/5, 1007/14 i 1007/16. Długość ulicy: 350 m, początek numeracji od strony ulicy Podlas.

4. ul. Ņwiĉtej Anny
(wg PESEL: Świętej Anny)

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Tomice.

Przecznica w lewo od ulicy Krzemionka, biegnąca na
północny-wschód, po działce oznaczonej w EGiB
nr 1201/8 do ulicy Podlas. Długość ulicy: 1250 m,
początek numeracji od strony ulicy Krzemionka.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie
Gminy Tomice.

5. ul. Poprzeczna
(wg PESEL: Poprzeczna)
Przecznica w prawo od ulicy Podgórskiej, biegnąca na południe, po działkach oznaczonych w EGiB nr

§ 2. Rozmieszczenie ulic, o których mowa w § 1
uwidoczniono w załączniku graficznym do niniejszej
uchwały.

§ 5. Uchwała wchodzi w şycie z dniem 15 sierpnia 2011 r.
Przewodniczący Rady Gminy
Zygmunt Szymczak
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Załącznik nr 1
do uchwały Nr VII/49/2011
Rady Gminy Tomice
z dnia 17 czerwca 2011 r.

3295

3296
3296

UCHWAŁA NR VII/50/2011
RADY GMINY TOMICE
z dnia 17 czerwca 2011 r.
w sprawie nadania nazw ulic w miejscowoņci Witanowice
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 oraz art. 40
ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 z póŝn. zm.) Rada Gminy Tomice uchwala, co
następuje:
§ 1. W miejscowości Witanowice nadaje się nazwy ulicom dotąd bezimiennym.
1. ul. Krakowska
(wg PESEL: Krakowska)
Biegnąca od granicy obrębu z miejscowością Tomice
w kierunku północno-wschodnim, po działkach oznaczonych w Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB)

nr 1831/3, 1497/1, 1570/10, 1691/5, 1558/42, 1498/ 1,
1558/36, 1707/12, 1707/1, 1707/6 do granicy obrębu
z miejscowością Wyŝrał - Gmina Brzeŝnica. Długość
ulicy: 4080 metrów, początek numeracji od strony
zachodniej, od granicy z miejscowością Tomice.
2. ul. Jana Pawła II
(wg PESEL: Jana Pawła II)
Przecznica w prawo od ulicy Krakowskiej, biegnąca
na zachód, po działce oznaczonej w EGiB nr 1744/3 do
granicy obrębu z miejscowością Lgota. Długość ulicy:
2200 m, początek numeracji od strony ulicy Krakowskiej.
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3. ul. Wadowicka
(wg PESEL: Wadowicka)

10. ul. Plebańska
(wg PESEL: Plebańska)

Przecznica w lewo od ulicy Krakowskiej, biegnąca na
północny-zachód, po działce oznaczonej w EGiB
nr 1695/4 do granicy z miejscowością Woŝniki. Długość ulicy: 1050 m, początek numeracji od strony
ulicy Krakowskiej.

Przecznica w lewo od ulicy Jana Pawła II, biegnąca na
północ do ulicy Krakowskiej, po działkach oznaczonych w EGiB nr 1774/1, 1773/2, 1773/1. Długość ulicy:
1300 metrów, początek numeracji od strony ulicy
Jana Pawła II.

4. ul. Nowy Ņwiat
(wg PESEL: Nowy Świat)

11. ul. Słoneczna
(wg PESEL: Słoneczna)

Przecznica w lewo od ulicy Krakowskiej, biegnąca na
zachód, po działce oznaczonej w EGiB nr 49/9. Długość ulicy: 360 m, początek numeracji od strony ulicy
Krakowskiej.

Przecznica w lewo od ulicy Jana Pawła II, biegnąca na
północ, po działce oznaczonej w EGiB nr 1747/5. Długość ulicy: 360 m, początek numeracji od strony ulicy
Jana Pawła II.

5. ul. Pańska
(wg PESEL: Pańska)

12. ul. Szkolna
(wg PESEL: Szkolna)

Przecznica w lewo od ulicy Krakowskiej, biegnąca na
północ, po działce oznaczonej w EGiB nr 1697/1,
1697/2 a następnie na zachód po działce nr 53/5. Długość ulicy: 950 m, początek numeracji od strony ulicy
Krakowskiej.

Przecznica w lewo od ulicy Jana Pawła II, biegnąca na
północ, po działce oznaczonej w EGiB nr 1743/1. Długość ulicy: 414 m, początek numeracji od strony ulicy
Jana Pawła II.

6. ul. Zagórze
(wg PESEL: Zagórze)
Poprzeczna w prawo od ulicy Górnej, biegnąca na
południowy zachód, po działkach oznaczonych
w EGiB nr 1701, 1699 do granicy z miejscowością
Woŝniki, a następnie na południe po działce nr 1697/2
do ulicy Pańskiej. Długość ulicy: 1900 m, początek
numeracji od strony ulicy Górnej.
7. ul. Osiczyna
(wg PESEL: Osiczyna)
Biegnąca od granicy z miejscowością Zygodowice
w kierunku południowym, po działkach oznaczonych
w EGiB nr 1758 i 1756 do skrzyşowania ulic Przy Krzyşu i Górna. Długość ulic: 300 metrów, początek numeracji od granicy z miejscowością Zygodowice.
8. ul. Przy KrzyŊu
(wg PESEL: Przy Krzyşu)
Przecznica w lewo od ulicy Krakowskiej, biegnąca na
północ, po działkach oznaczonych w EGiB nr 1761/1
i 1761/2. Długość ulicy: 380 metrów, początek numeracji od ulicy Krakowskiej.
9. ul. Górna
(wg PESEL: Górna)
Biegnąca od granicy obrębu z miejscowością Zygodowice w kierunku wschodnim, po działce oznaczonej
w EGiB nr 1761/2 oraz pasem gruntu uşytkowanym
jako droga po fragmentach działek nr 580, 615, 616,
621/4, 621/1, 621/3, 621/5 do skrzyşowania ulic Przy
Krzyşu i Osiczyna. Długość ulicy: 230 metrów, początek numeracji od strony zachodniej, od granicy
z miejscowością Zygodowice.

13. ul. Osiedlowa
(wg PESEL: Osiedlowa)
Przecznica w lewo od ulicy Jana Pawła II, biegnąca na
północ, po działkach oznaczonych w EGiB nr 1739/3,
1739/2. Długość ulicy: 430 m, początek numeracji od
strony ulicy Jana Pawła II.
14. ul. Złote Łany
(wg PESEL: Złote Łany)
Przecznica w lewo od ulicy Jana Pawła II, biegnąca na
północ, po działce oznaczonej w EGiB nr 1737/1. Długość ulicy: 450 m, początek numeracji od strony ulicy
Jana Pawła II.
14. ul. NadbrzeŊna
(wg PESEL: Nadbrzeşna)
Przecznica w prawo od ulicy Krakowskiej, biegnąca
na południe, po działkach oznaczonych w EGiB nr
1707/8, 1691/4, 1563/2 oraz pasem gruntu uşytkowanym jako droga po fragmentach działek nr 1571,
1570/3, 1557/3, 1575/5, 1573/5, 1573/7, 1575/7, dochodząca do działki nr 1584/4. Długość ulicy: 930 m, początek numeracji od strony ulicy Krakowskiej.
16. ul. Radwany
(wg PESEL: Radwany)
Przecznica w prawo od ulicy Krakowskiej, biegnąca
na południowy-wschód, po działkach oznaczonych
w EGiB nr 1690/1, 1690/2, 1543/21, 1688/1, dalej pasem gruntu uşytkowanym jako droga po działce
nr 1368/6 oraz po działkach nr 1806/1, 1806/11, do
skrzyşowania z ulicą Graniczną, do granicy obrębu.
Długość ulicy: 2730 m, początek numeracji od strony
ulicy Krakowskiej.
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17. ul. Widokowa
(wg PESEL: Widokowa)

24. ul. Podgórze
(wg PESEL: Podgórze)

Przecznica w prawo od ulicy Radwany, biegnąca na
południe, po działce oznaczonej w EGiB nr 1543/21 do
jej końca. Długość ulicy: 440 m, początek numeracji
od strony ulicy Radwany.

Przecznica w prawo od ulicy Jana Pawła II, biegnąca
na południe, po działce oznaczonej w EGiB nr 1763/1,
1137, 1147 i 1124/8. Długość ulicy: 380 m, początek
numeracji od strony ulicy Jana Pawła II.

18. ul. Polna
(wg PESEL: Polna)

25. ul. Koņcielna
(wg PESEL: Kościelna)

Przecznica w prawo od ulicy Radwany, biegnąca na
południowy-wschód i południowy-zachód, po działce
oznaczonej w EGiB nr 1688/2 i 1543/13. Długość ulicy:
660 m, początek numeracji od strony ulicy Radwany.

Przecznica w prawo od ulicy Jana Pawła II, biegnąca
na południe, po działkach oznaczonych w EGiB nr
1779/1, 1783, następnie pasem gruntu uşytkowanym
jako droga po działkach nr 984/1, 982/1, 1928, 987
i ponownie działką nr 1783 do granicy obrębu
z miejscowością Babica. Długość ulicy: 1250 m, początek numeracji od strony ulicy Jana Pawła II.

19. ul. Graniczna
(wg PESEL: Graniczna)
Przecznica w prawo od ulicy Radwany, biegnąca na
zachód, po działkach oznaczonych w EGiB nr 1684
i 1685. Długość ulicy: 990 m, początek numeracji od
strony ulicy Radwany.
20. ul. Brzozowa
(wg PESEL: Brzozowa)
Przecznica w prawo od ulicy Jana Pawła II, biegnąca
na południowy-zachód, po działkach oznaczonych
w EGiB nr 1718/1, 144/1, 1719, 1689/1, następnie południowymi krańcami działek nr 1481/6, 1481/3,
1513/9 oraz po działce nr 1517 do ulicy Radwany.
Długość ulicy: 620 m, początek numeracji od strony
ulicy Jana Pawła II.
21. ul. Sąsiedzka
(wg PESEL: Sąsiedzka)
Przecznica w prawo od ulicy Jana Pawła II, biegnąca
na południe, po działkach oznaczonych w EGiB
nr 1731/1, 1438, 1816, 1437, 1400/13, 1817/1 do ulicy
Radwany. Długość ulicy: 760 m, początek numeracji
od strony ulicy Jana Pawła II.
22. ul. Bobrówka
(wg PESEL: Bobrówka)
Przecznica w lewo od ulicy Radwany, biegnąca na
wschód, po działce oznaczonej w EGiB nr 1817/2.
Długość ulicy: 450 m, początek numeracji od strony
ulicy Radwany.
23. ul. Dĉbina
(wg PESEL: Dębina)
Biegnąca od granicy obrębu z miejscowością Babica Gmina Wadowice w kierunku północnym, pasem
gruntu uşytkowanym jako droga po działkach
nr 1198, 1204/4, 1204/10, 1202/2, 1203/2, 1203/1. Długość ulicy: 130 metrów, początek numeracji od strony
południowej, od granicy z miejscowością Babica.

26. ul. Leņna
(wg PESEL: Leśna)
Przecznica w lewo od ulicy Kościelnej, biegnąca na
wschód, po działce oznaczonej w EGiB nr 1782, następnie pasem gruntu uşytkowanym jako droga po
fragmentach działek nr 943/1, 949/12, 949/6, 949/19
i 936 do granicy obrębu z miejscowością Lgota. Długość ulicy: 420 m, początek numeracji od strony ulicy
Kościelnej.
27. ul. Pagór
(wg PESEL: Pagór)
Przecznica w prawo od ulicy Kościelnej, biegnąca na
północny-zachód, po działkach oznaczonych w EGiB
nr 1792, 1793, 1794/4, 1794/2, 1794/1. Długość ulicy:
550 m, początek numeracji od strony ulicy Kościelnej.
27. ul. Rzeczna
(wg PESEL: Rzeczna)
Przecznica w prawo od ulicy Jana Pawła II, biegnąca
na południe po działce oznaczonej w EGiB nr 1742/1.
Długość ulicy: 155 metrów, początek numeracji od
strony ulicy Jana Pawła II.
§ 2. Rozmieszczenie ulic, o których mowa w § 1
uwidoczniono w załączniku graficznym do niniejszej
uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Tomice.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie
Gminy Tomice.
§ 5. Uchwała wchodzi w şycie z dniem 15 sierpnia 2011 r.
Przewodniczący Rady Gminy
Zygmunt Szymczak
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Załącznik nr 1
do uchwały Nr VII/50/2011
Rady Gminy Tomice
z dnia 17 czerwca 2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Zygmunt Szymczak
3296

3297
3297

UCHWAŁA NR VII/51/2011
RADY GMINY TOMICE
z dnia 17 czerwca 2011 r.
w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowoņci Woňniki
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 oraz art. 40
ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z póŝn. zm.) Rada Gminy Tomice uchwala,
co następuje:
§ 1. W miejscowości Woŝniki nadaje się nazwy
ulicom dotąd bezimiennym.
1. ul. Wadowicka
(wg PESEL: Wadowicka)
Biegnąca od granicy z miejscowością Witanowice
w kierunku północnym po działce oznaczonej
w Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB) nr 1885/1,
oraz po części działek nr 1930/1, 1917/4, 1876/5, oraz

działce nr 1876/6 do granicy obrębu z miejscowością
Bachowice - Gmina Spytkowice. Długość ulicy: 3300
metrów, początek numeracji od strony południowej,
od granicy z miejscowością Witanowice.
2. ul. Przygórze
(wg PESEL: Przygórze)
Przecznica w prawo od ulicy Wadowickiej, biegnąca
na południowy-wschód i południowy-zachód, po
działce oznaczonej w EGiB nr 1888/1, skręcająca
w prawo i biegnąca pasem gruntu uşytkowanym jako
droga po działkach nr 79/15, 79/16, działce nr 79/25
oraz pasem gruntu uşytkowanym jako droga, i dalej
po działce nr 79/24, powracająca do ulicy Wadowic-
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kiej. Długość ulicy: 830 m, początek numeracji od
strony północnej.
3. ul. Górna
(wg PESEL: Górna)
Przecznica w prawo od ulicy Wadowickiej, biegnąca
na wschód, po działkach oznaczonych w EGiB nr
1889/1, 280, 1891, 1902, 1912/2, 1913 do granicy obrębu z miejscowością Zygodowice. Długość ulicy:
1700 m, początek numeracji od strony ulicy Wadowickiej.
4. ul. Wspólna
(wg PESEL: Wspólna)
Przecznica w prawo od ulicy Wadowickiej, biegnąca
na wschód, po działce oznaczonej w EGiB nr 1917/4
do granicy obrębu z miejscowością Zygodowice.
Długość ulicy: 1300 m, początek numeracji od strony
ulicy Długiej.
5. ul. Ňródlana
(wg PESEL: Ŝródlana)
Przecznica w prawo od ulicy Wspólnej, biegnąca na
południowy-wschód, po działce oznaczonej w EGiB nr
1906/1, po północnym krańcu działki nr 342/2, oraz po
działce nr 1908. Długość ulicy: 260 m, początek numeracji od strony ulicy Wspólnej.
6. ul. Dĉbowa
(wg PESEL: Dębowa)
Przecznica w prawo od ulicy Wspólnej, biegnąca na
południowy-wschód, po działce oznaczonej w EGiB
nr 1910/2 do jej końca. Długość ulicy: 390 m, początek
numeracji od ulicy Wspólnej.
7. ul. Cicha
(wg PESEL: Cicha)
Przecznica w prawo od ulicy Wadowickiej, biegnąca
na wschód oraz na północ, po działkach oznaczonych
w EGiB nr 1877/2, 1926, 889/4,858/3, 858/2, 862/4,
1925/2, 864/4, następnie pasem gruntu uşytkowanym
jako droga po działkach nr 864/8, 864/7, 864/6 i 864/9.
Długość ulicy: 410 m, początek numeracji od strony
ulicy Wadowickiej.
8. ul. NadbrzeŊna
(wg PESEL: Nadbrzeşna)
Przecznica w lewo od ulicy Wspólnej, biegnąca na
północ, po działce oznaczonej w EGiB nr 1917/3 na
odległości 90 m skręcająca w prawo w działkę nr 1923
dochodząc do ulicy Słonecznej. Długość ulicy: 550 m,
początek numeracji od strony ulicy Wspólnej.
9. ul. Słoneczna
(wg PESEL: Słoneczna)
Przecznica w prawo od ulicy Wadowickiej, biegnąca
na wschód, po działce oznaczonej w EGiB nr 1877/3
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do granicy obrębu z miejscowością Bachowice Gmina Spytkowice. Długość ulicy: 1230 m, początek numeracji od strony ulicy Wadowickiej.
10. ul. Wikliniarzy
(wg PESEL: Wikliniarzy)
Przecznica w lewo od ulicy Wadowickiej, biegnąca na
zachód, po działce oznaczonej w EGiB nr 1871/2,
1871/3, 1871/4, 1871/5, dalej skręca w lewo i biegnie
po działce nr 1869 do granicy obrębu miejscowości
Woŝniki. Długość ulicy: 1560 m, początek numeracji
od strony ulicy Wadowickiej.
11. ul. Spokojna
(wg PESEL: Spokojna)
Przecznica w lewo od ulicy Wikliniarzy, biegnąca na
południe, po działce oznaczonej w EGiB nr 1201/1,
przecinająca działkę kolejową nr 1943/2, dalej po
działce nr 1201/2 i 1930/2. Długość ulicy: 600 m, początek numeracji od strony ulicy Wikliniarzy.
12. ul. Kolejowa
(wg PESEL: Kolejowa)
Przecznica w prawo od ulicy Wikliniarzy, biegnąca na
północny-zachód, po działkach oznaczonych w EGiB
nr 1947, 1948, dalej pasem gruntu uşytkowanym jako
droga po zachodnich krańcach działek nr 1448/5,
1457/1, 1458/1, 1464/1, 1467/2, 1489/2, 1493/2, 1496/4,
nr 1943/1, 1517/1, 1524/5, 1524/13, 1524/12 i 1950.
Długość ulicy: 770 m, początek numeracji od strony
ulicy Wikliniarzy.
13. ul. Koņcielna
(wg PESEL: Kościelna)
Przecznica w lewo od ulicy Wadowickiej, biegnąca na
wschód, po działce oznaczonej w EGiB nr 1885/1
i wracająca do ulicy Wadowickiej. Długość ulicy: 390
m, początek numeracji od strony zachodniej.
14. ul. Zacisze
(wg PESEL: Zacisze)
Przecznica w lewo od ulicy Kościelnej, biegnąca na
wschód, po działkach oznaczonych w EGiB nr 2068/2,
1880/2 do ulicy Wikliniarzy. Długość ulicy: 570 m,
początek numeracji od strony ulicy Kościelnej.
15. ul. Na Wzgórzach
(wg PESEL: Na Wzgórzach)
Przecznica w prawo od ulicy Zacisze, biegnąca na
północ, po działce oznaczonej w EGiB nr 1872/2, dalej
skręcająca w prawo i biegnąca pasem gruntu uşytkowanym jako droga po fragmentach działek nr
1242/9, 1243/5, 1243/4, 1242/4, 1242/3, 1242/6,
1242/15, 1228/15, 1240/6, 1228/9, 1228/11, 1070/6,
1228/13, 1228/19, 1228/17 i 1229/1, dochodząca do
ulicy Grudki. Długość ulicy: 820 m, początek numeracji od strony ulicy Zacisze.
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16. ul. Grudki
(wg PESEL: Grudki)

19. ul. Widokowa
(wg PESEL: Widokowa)

Przecznica w lewo od ulicy Wadowickiej, biegnąca na
północny-zachód, po działce oznaczonej w EGiB nr
1873/2 do granicy obrębu z miejscowością Bachowice
Gmina Spytkowice. Długość ulicy: 1240 m, początek
numeracji od strony ulicy Wadowickiej.

Przecznica w lewo od ulicy Grudki, biegnąca na południe, po działce oznaczonej w EGiB nr 1072/19. Długość
ulicy: 255 metrów, początek numeracji od ulicy Grudki.

17. ul. Zagórze
(wg PESEL: Zagórze)
Przecznica w lewo od ulicy Górnej, biegnąca granicą
obrębów Woŝniki i Witanowice, przechodząca przez
południowo-wschodni kraniec Woŝnik, biegnąca po
działkach nr 1324, 362/2, i 1897/2 (działki po stronie
Witanowic). Długość ulicy: 650 metrów, początek
numeracji od strony północno-wschodniej, od ulicy
Górnej.
18. ul. Krótka
(wg PESEL: Krótka)
Przecznica w prawo od ulicy Wikliniarzy, biegnąca na
wschód, po działce oznaczonej w EGiB nr 1883. Długość ulicy: 112 metrów, początek numeracji od strony
ulicy Wikliniarzy.

20. ul. Szkolna
(wg PESEL: Szkola)
Przecznica w prawo od ulicy Zacisze, biegnąca na
wschód, a następnie na północ po działkach oznaczonych w EGiB nr 2068/4, 2066/1, 2070/1, 1875/9. Długość
ulicy: 250 metrów, początek numeracji od ulicy Zacisze.
§ 2. Rozmieszczenie ulic, o których w § 1 uwidoczniono w załączniku graficznym do niniejszej
uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Tomice.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie
Gminy Tomice.
§ 5. Uchwała wchodzi w şycie z dniem 15 sierpnia 2011 r.
Przewodniczący Rady Gminy
Zygmunt Szymczak
Załącznik Nr 1
do uchwały nr VII/51/2011
Rady Gminy Tomice
z dnia 17 czerwca 2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Zygmunt Szymczak
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UCHWAŁA NR VII/52/2011
RADY GMINY TOMICE
z dnia 17 czerwca 2011 r.
w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowoņci Zygodowice
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 oraz art. 40
i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z póŝn zm.) Rada Gminy Tomice uchwala,
co następuje:

6. ul. Kaniowska
(wg PESEL: Kaniowska)

§ 1. W miejscowości Zygodowice nadaje się nazwy ulicom dotąd bezimiennym.

Przecznica w lewo od ulicy Głównej, biegnąca na
północ, po działkach oznaczonych w EGiB nr 782
i 1309 do granicy obrębu z miejscowością Bachowice
Gmina Spytkowice. Długość ulicy: 235 m, początek
numeracji od strony ulicy Głównej.

1. ul. Główna
(wg PESEL: Główna)

7. ul. Brzozowa
(wg PESEL: Brzozowa)

Biegnąca od granicy obrębu z miejscowością Woŝniki
w kierunku wschodnim oraz północnym, po działkach
oznaczonych w Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB)
nr 1308, 1353, 251/3, 1242 do ulicy Lotników. Długość
ulicy: 2630 metrów, początek numeracji od strony
zachodniej, od granicy z miejscowością Woŝniki.

Przecznica w prawo od ulicy Głównej, biegnąca na
zachód, po częściach działek oznaczonych w EGiB
nr 1329, 1330, 1321 i 1320. Długość ulicy: 320 m, początek numeracji od strony ulicy Głównej.

2. ul. Lotników
(wg PESEL: Lotników)
Biegnąca od granicy obrębu z miejscowością Wyŝrał
Gmina Brzeŝnica w kierunku północno-zachodnim, po
działce oznaczonej w EGiB nr 1364 do granicy obrębu
z miejscowością Bachowice Gmina Spytkowice. Długość ulicy: 1580 metrów, początek numeracji od strony wschodniej, od granicy z miejscowością Wyŝrał.
3. ul. Goņciniec
(wg PESEL: Gościniec)
Przecznica w lewo od ulicy Lotników, biegnąca na
zachód, po działkach oznaczonych w EGiB nr 1228/1,
1301/1 do granicy obrębu z miejscowością Bachowice
Gmina Spytkowice. Długość ulicy: 860 m, początek
numeracji od strony ulicy Lotników.
4. ul. Górna
(wg PESEL: Górna)
Biegnąca od granicy obrębu z miejscowością Woŝniki
w kierunku wschodnim, po działce oznaczonej
w EGiB nr 1325 do granicy obrębu z miejscowością
Witanowice. Długość ulicy: 905 m, początek numeracji od strony zachodniej, od granicy z miejscowością
Woŝniki.
5. ul. Zagórze
(wg PESEL: Zagórze)
Biegnąca wzdłuş południowej granicy obrębu od
miejscowości Woŝniki w kierunku wschodnim, po
działkach oznaczonych w EGiB nr 1324, 1701 (działka
po stronie obrębu Witanowice) do ulicy Górnej. Długość ulicy: 770 m, początek numeracji od strony zachodniej.

8. ul. Osiczyna
(wg PESEL: Osiczyna)
Przecznica w prawo od ulicy Głównej, biegnąca na
południe, po działkach oznaczonych w EGiB
nr 1250/1, 1352/1 oraz pasem gruntu uşytkowanym
jako droga po fragmentach działek nr 1200, 1199,
1198 do granicy obrębu z miejscowością Witanowice.
Długość ulicy: 690 m, początek numeracji od strony
ulicy Głównej.
9. ul. Dworska
(wg PESEL: Dworska)
Przecznica w prawo od ulicy Głównej, biegnąca na
wschód oraz północ, po fragmencie działki oznaczonej w EGiB nr 46/3, po działce nr 1217/1 następnie
pasem gruntu uşytkowanym jako droga po fragmentach działek nr 11/1, 44/12, 18/1, 44/11, 18/2, 44/10,
18/11, 44/9, 18/10, 44/5, 44/8, 18/7, 44/14, 18/8, 44/15,
18/9, oraz po działce nr 1218/1 do ulicy Lotników.
Długość ulicy: 1400 m, początek numeracji od strony
ulicy Głównej.
10. ul. Lipowa
(wg PESEL: Lipowa)
Przecznica w prawo od ulicy Głównej, biegnąca na
północ, po działce oznaczonej w EGiB nr 1248, po
działkach nr 248/1, 248/2, 245 stanowiących poszerzenie drogi, następnie po działkach nr 1233 i 134/1.
Długość ulicy: 550 m, początek numeracji od strony
ulicy Głównej.
11. ul. Ogrodowa
(wg PESEL: Ogrodowa)
Przecznica w prawo od ulicy Lipowej, biegnąca na
wschód, po działkach oznaczonych w EGiB nr 245/1,
244/1, 1224, 242/2, 53/2, 54/2, 55/2, 1224/3, 58/2, 57/2,
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37/1, 1223/5, 69/6 i 1223/1 do ulicy Dworskiej. Długość
ulicy: 800 m, początek numeracji od strony ulicy Lipowej.
12. ul. Jesionowa
(wg PESEL: Jesionowa)
Przecznica w prawo od ulicy Lipowej, biegnąca na
wschód, po działkach oznaczonych w EGiB nr 1231,
1230, 1229 do ulicy Lotników. Długość ulicy: 760 m,
początek numeracji od strony ulicy Lipowej.
§ 2. Rozmieszczenie ulic, o których mowa w § 1
uwidoczniono w załączniku graficznym do niniejszej
uchwały.

Poz. 3298

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Tomice.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie
Gminy Tomice.
§ 5. Uchwała wchodzi w şycie z dniem 15 sierpnia 2011 r.
Przewodniczący Rady Gminy
Zygmunt Szymczak

Załącznik nr 1
do uchwały Nr VII/52/2011
Rady Gminy Tomice
z dnia 17 czerwca 2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Zygmunt Szymczak
3298
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UCHWAŁA NR VIII/45/2011
RADY MIEJSKIEJ W WOJNICZU
z dnia 31 maja 2011 r.
w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatorów i przewoňników z przystanków
komunikacyjnych, których właņcicielem albo zarządzającym jest Gmina Wojnicz.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) oraz art. 15
ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym
transporcie zbiorowym( Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13),
Rada Miejska w Wojniczu uchwala, co następuje:

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Wojnicza.

§ 1. Ustala się stawkę opłaty w wysokości 0,04 zł za
jedno zatrzymanie środka transportu operatora i przewoŝnika na przystanku komunikacyjnym, którego właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Wojnicz.

2. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia.

§ 3.
1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej: Sebastian Wróbel
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UCHWAŁA NR VIII/44/2011
RADY MIEJSKIEJ W WOJNICZU
z dnia 31 maja 2011 r.
w sprawie okreņlenia przystanków komunikacyjnych, których właņcicielem albo zarządzającym jest Gmina
Wojnicz, udostĉpnionych dla operatorów i przewoňników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U.
z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, z póŝn. zm.) oraz art. 15
ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku
o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r.
Nr 5, poz. 13), Rada Miejska w Wojniczu uchwala, co
następuje:
§ 1.
1. Określa się przystanki komunikacyjne, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Wojnicz,
udostępnione dla operatorów i przewoŝników,
zwane dalej przystankami komunikacyjnymi.
2. Wykaz przystanków komunikacyjnych , o których
mowa w ust.1,zawiera załącznik do niniejszej
uchwały.
§ 2. Określa się następujące warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych:
1) przystanki komunikacyjne słuşą do zatrzymania się
w celu umoşliwienia wsiadania lub wysiadania pasaşerów,
2) korzystanie z przystanków komunikacyjnych moşe
odbywać się po uzyskaniu zezwolenia na wykonywanie krajowego drogowego przewozu osób lub

zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego,
3) operator i przewoŝnik ma obowiązek podać do
publicznej wiadomości rozkłady jazdy poprzez zawieszenie stosownej informacji na przystankach
komunikacyjnych,
4) stawki opłat za korzystanie przez operatora
i przewoŝnika z przystanków komunikacyjnych ustala odrębna uchwała Rady Miejskiej w Wojniczu.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wojnicza.
§ 4.
1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
2. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej: Sebastian Wróbel

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 375
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Załącznik
do uchwały Nr VIII/44/2011
Rady Miejskiej w Wojniczu
z dnia 31 maja 2011 r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Wojnicz,
udostępnionych dla operatorów i przewoŝników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
LP, numer
przystanku

Miejscowość

Nazwa

Lokalizacja
przystanku

1

Biadoliny Radłowskie

Biadoliny Radłowskie- Szkoła

Strona L

2

Biadoliny Radłowskie

Biadoliny Radłowskie- Szkoła

Strona P

3

Biadoliny Radłowskie

Biadoliny Radłowskie - Przedszkole

Strona L

4

Biadoliny Radłowskie

Biadoliny Radłowskie - Przedszkole

Strona P

5

Biadoliny Radłowskie

Biadoliny Radłowskie –koło P. Bartosz

Strona L

6

Biadoliny Radłowskie

Biadoliny Radłowskie – koło P. Bartosz

Strona P

7

Biadoliny Radłowskie

Biadoliny Radłowskie – koło P. Barnaś

Strona L

8

Biadoliny Radłowskie

Biadoliny Radłowskie – koło P. Barnaś

Strona P

9

Biadoliny Radłowskie

Biadoliny Radłowskie – koło P. Król

Strona L

10

Biadoliny Radłowskie

Biadoliny Radłowskie – koło P. Król

Strona P

11

Biadoliny Radłowskie

Biadoliny Radłowskie – koło P. Jakubas

Strona L

12

Biadoliny Radłowskie

Biadoliny Radłowskie –koło P. Jakubas

Strona P

13

Łopoń

Łopoń – 3 ( koło P. Stolarz)

Strona L

14

Łopoń

Łopoń - 3 ( koło P. Stolarz)

Strona P

15

Łopoń

Łopoń – 2 ( koło Kaplicy)

Strona L

16

Łopoń

Łopoń – 2 ( koło Kaplicy)

Strona P

17

Łopoń

Łopoń – 1 ( koło P. Wierzbicki)

Strona L

18

Łopoń

Łopoń - 1 ( koło P. Wierzbicki)

Strona P

19

Łopoń

Łopoń – E 4 (L 496 + 214)

Strona L

20

Łopoń

Łopoń – E 4 (P 498 + 310)

Strona P

21

Wojnicz

Wojnicz – Ratnawy (L 498 + 199)

Strona L

22

Wojnicz

Wojnicz – Ratnawy (P 498 + 310)

Strona P

23

Wojnicz

Wojnicz - Krakowska

Strona L

24

Wojnicz

Wojnicz - Krakowska

Strona P

25

Wojnicz

Wojnicz - Rynek

Strona L

26

Wojnicz

Wojnicz - Rynek

Strona P

27

Wojnicz

Wojnicz - Cmentarz

Strona L

28

Wojnicz

Wojnicz - Cmentarz

Strona P

29

Łukanowice

Łukanowice L (502+ 560)

Strona L

30

Łukanowice

Łukanowice (P 502 +840)

Strona P

31

Mikołajowice

Mikołajowice Peugeot ( L 503 + 712)

Strona L

32

Mikołajowice

Mikołajowice (P 503 + 875)

Strona P

33

Grabno

Grabno – Lasowe domy

Strona P

34

Grabno

Grabno - Lasowe domy

Strona L

35

Grabno

Grabno - Góra

Strona P

36

Grabno

Grabno - Góra

Strona L

37

Grabno

Grabno – Sklep GS

Strona P

38

Grabno

Grabno – Sklep GS

Strona L

39

Grabno

Grabno - Folwark

Strona P
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40

Grabno

Grabno - Folwark

Strona L

41

Grabno

Grabno - Kolonia

Strona P

42

Grabno

Grabno - Kolonia

Strona L

43

Więckowice

Więckowice - Rudka

Strona P

44

Więckowice

Więckowice - Rudka

Strona L

45

Więckowice

Więckowice - Remiza

Strona P

46

Więckowice

Więckowice - Remiza

Strona L

47

Więckowice

Więckowice – Skrzyş. (34 + 240) ( 975)

Strona P

48

Więckowice

Więckowice – Skrzyş.

( 975)

Strona L

49

Wielka Wieś

Wielka Wieś – Sumara – do Milówki

Strona P

50

Wielka Wieś

Wielka Wieś – Sumara – do Milówki

Strona L

51

Wielka Wieś

Wielka Wieś – (P 36+140)

Strona P

52

Wielka Wieś

Wielka Wieś – (L 36+ 020)

Strona L

53

Wielka Wieś

Wielka Wieś – Sukmanie ( 38 + 780)

Strona P

54

Wielka Wieś

Wielka Wieś – Sukmanie ( 38+ 390)

Strona L

55

Sukmanie

Sukmanie – sklep (39+ 880)

Strona P

56

Sukmanie

Sukmanie – sklep ( 39 + 570)

Strona L

57

Milówka

Milówka - koło P. Gacek

Strona P

58

Milówka

Milówka – koło P. Gacek

Strona L

59

Milówka

Milówka - Skup

Strona P

60

Milówka

Milówka - Skup

Strona L

61

Milówka

Milówka - Kaplica

Strona P

62

Milówka

Milówka - Kaplica

Strona L

63

Olszyny

Olszyny – przyst. (P 41 + 240)

Strona P

64

Olszyny

Olszyny – przyst. (L 41 + 110)

Strona L

65

Olszyny

Olszyny – Kościół (P 42 + 020)

Strona P

66

Olszyny

Olszyny – Kościół

Strona L

67

Olszyny

Olszyny – Sakłak (P 43 + 160)

Strona P

68

Olszyny

Olszyny - Sakłak

Strona L

69

Dębina Łętowska

Dębina Łętowska

Strona L

70

Dębina Zakrzowska

Dębina Zakrzowska

Strona P

71

Zgłobice Dunajec

Zgłobice Dunajec E 4 (L 504 + 349)

Strona L

72

Zgłobice Dunajec

Zgłobice Dunajec E 4 (P 504 + 423)

Strona P

Przewodniczący Rady Miejskiej: Sebastian Wróbel
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ROZPORZĄDZENIE NR 2/CHZ/11
POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W LIMANOWEJ
z dnia 7 lipca 2011 r.
w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu limanowskiego
Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt. 1, 3 lit. b i 4 , ust. 2
i ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie
zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaŝnych
zwierząt (tekst jednolity z 2008 Dz. U. Nr 213, poz. 1342,
z póŝn. zm.1) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Rolnictwa
1

Zmiany wymienionej ustawy zostały zgłoszone w Dz.U.
z 2010r. Nr 47 poz.278,Nr60 poz.373,Nr78 poz.513

i Rozwoju Wsi z dnia 14 września 2005 r. w sprawie
zwalczania
zgnilca
amerykańskiego
pszczół
(Dz. U. Nr 187, poz. 1574), w związku ze stwierdzeniem
przypadków zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie
pasieki
zlokalizowanej
w
miejscowości
Dobra
w powiecie limanowskim, zarządza, co następuje:

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 375
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§ 1. Za obszar zapowietrzony zgnilcem amerykańskim pszczół, zwany dalej obszarem zapowietrzonym,
uznaje się obszar gospodarstwa pasiecznego zlokalizowanego w miejscowości Dobra 537.
§ 2. Za obszar zagroşony wystąpieniem zgnilca amerykańskiego pszczół, zwany dalej obszarem zagroşonym
uznaje się teren ograniczony:
1) Od strony północnej: od skrzyşowania z drogą
wojewódzką Nr 28 w miejscowości Dobra na
wysokości przysiółka Crenie następnie w kierunku
północnym do traktu kolejowego trasy Chabówka –
Nowy Sącz na wysokości przysiółka Do Palki
w wzdłuş trasy kolejowej w kierunku zachodnim
do miejscowości Porąbka
2) Od strony zachodniej: od miejscowości Porąbka
przez przysiółek Podlesie wschodnim zboczem góry
Śnieşnica do krzyşówki z drogą wojewódzką Nr 28 na
wysokości przysiółka Krzysztofy i następnie
wschodnim zboczem góry Ćwilin do drogi
powiatowej Dobra – Jurków na wysokości
przysiółków Krawce i Tracze
3) Od strony południowej: od skrzyşowania drogi
powiatowej Dobra – Jurków na wysokości przysiółka
Tracze do miejscowości Chyszówki przez przysiółek
Gąsiory i następnie przez
4) Od strony wschodniej: zachodnie zbocze góry
Łopień do krzyşówki z drogą wojewódzką Nr 28
w miejscowości Dobra na wysokości przysiółka
Crenie.
§ 3. Na obszarze zapowietrzonym i zagroşonym chorobą, o którym mowa w § 1 i § 2, zakazuje się od dnia
podania do wiadomości publicznej do odwołania:
1) organizowania wystaw i targów z udziałem
pszczół;
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2) przemieszczania, bez zezwolenia Powiatowego
Lekarza Weterynarii w Limanowej, rodzin
pszczelich, pszczół, matek pszczelich, czerwia, pni
pszczelich i produktów pszczelich oraz sprzętu
i narzędzi uşywanych do pracy w pasiece.
§ 4. Na obszarze, o którym mowa w § 2, Powiatowy
Lekarz Weterynarii w Limanowej przeprowadzi przegląd
pasiek, w zakresie wynikającym z konieczności oceny
zagroşenia chorobą- zgnilcem amerykańskim pszczół.
§ 5. Obowiązki i ograniczenia określone w rozporządzeniu obowiązują wszystkich posiadaczy pszczół.
§ 6. Winni naruszenia zakazów, o których mowa
w § 3, oraz nakazu, o którym mowa w § 4, podlegają
odpowiedzialności karnej na zasadach określonych
w ustawie o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu
chorób zakaŝnych.
§ 7. Do realizacji niniejszego rozporządzenia zobowiązuje sie posiadaczy pszczół
z obszarów określonych w § 1 i § 2, Wójta Gminy Dobra
oraz lekarzy weterynarii wyznaczonych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Limanowej.
§ 8. Rozporządzenie wchodzi w şycie z dniem
podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty.
§ 9. Rozporządzenie podlega publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Limanowej:
Jerzy Joniec
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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 naleşy zgłaszać telefonicznie na nr: (061) 835 35 36
do ESUS Agencja Reklamowo-Wydawnicza Tomasz Przybylak, 61-815 Poznań, ul. Ratajczaka 26/8 do 5 dni po otrzymaniu następnego kolejnego
numeru, zgłoszenie po tym terminie nie będzie uwzględnione.
• Informacja o czasie i miejscu, w którym wyłoŊone są do powszechnego wglądu zbiory Dziennika 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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Tłoczono z polecenia Wojewody Małopolskiego w ESUS Agencja Reklamowo-Wydawnicza Tomasz Przybylak, 61-815 Poznań, ul. Ratajczaka 26/8,
tel. (061) 835 35 36

ISSN 1507-1561

Cena 45,36 zł (w tym 8% VAT)

