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ROZPORZĄDZENIE NR 1/2011
POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W NOWYM SĄCZU
z dnia 5 stycznia 2011 r.
w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów
i zakazów obowiązującym na tym obszarze
Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1, pkt 3 lit. b, pkt 4,
b) zakazuje się polowań oraz odłowów zwierząt łownych,
pkt 8, pkt 10 oraz ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004r.
c) zakazuje się organizowania targów, pokazów, wyo ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób
staw i konkursów z udziałem zwierząt,
zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2008r. Nr 213, poz. 1342
d) zakazuje się wywożenia psów i kotów bez zezwolenia
1
z późn. zm. ) oraz § 5 ust.1 pkt 2 Rozporządzenia MiniPowiatowego Lekarza Weterynarii,
stra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 stycznia 2005 r.
e) zakazuje się przemieszczania zwłok zwierzęcych bez
w sprawie zwalczania wścieklizny (Dz. U. z 2005 r. Nr 13,
zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii,
poz. 103), wobec stwierdzenia wścieklizny zwierząt u lisa
na terenie miejscowości Muszynka, zarządza się, co
f) nakazuje się trzymanie psów i kotów pod pełną konnastępuje:
trolą posiadaczy,
g) nakazuje się odstrzał sanitarny na obszarze określo§1. Za obszar zagrożony wystąpieniem wścieklizny,
nym w § 1 co najmniej 2 lisów.
zwany dalej obszarem zagrożonym, uznaje się teren
ograniczony:
2. Zakazy i nakazy wymienione w ust. 1 obowiązują do
czasu uchylenia rozporządzenia
1) od strony wschodniej: wzdłuż granicy państwa
w kierunku południowym od skrzyżowania
§ 4. 1. Do wykonania nakazów wymienionych w rozpoz zielonym szlakiem turystycznym do skrzyżorządzeniach w § 2 ust. 1 rozporządzenia zobowiązuje się:
wania z drogą polną w miejscowości Wojkowa
h) Burmistrza Miasta i Gminy Muszyna,
(gm. Muszyna);
i) Burmistrza Miasta Krynica Zdrój.
2) od strony południowej: od granicy państwa
wzdłuż drogi polnej w miejscowości Wojkowa
2. Do należytego wykonania zakazów wymienio(gm. Muszyna) do skrzyżowania z drogą Ponych w § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia
wroźnik- Tylicz;
i nakazu wymienionego w § 3 ust. 1 pkt 7 rozporządze3) od strony zachodniej: od skrzyżowania w miejnia zobowiązuje się Przewodniczącego Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Nowym
scowości Wojkowa (gm. Muszyna) drogą PoSączu.
wroźnik- Tylicz w kierunku północnym do Tyli-

4)

cza (gm. Krynica- Zdrój) i dalej drogą w kierunku miejscowości Mochnaczka Niżna (gm. Krynica- Zdrój) do skrzyżowania z zielonym szlakiem
turystycznym;
od strony północnej: od skrzyżowania z drogą
Tylicz- Mochnaczka Niżna zielonym szlakiem turystycznym w kierunku wschodnim przez szczyt
góry Dzielec do granicy państwa.

§ 2. 1. Nakazuje się oznakować obszar zagrożony poprzez ustawienie tablic ostrzegawczych z trwałym i widocznym napisem „Uwaga. Wścieklizna. Obszar zagrożony.”
2. Tablice, o których mowa w ust. 1 powinno się
umieścić na wszystkich drogach wjazdowych do
obszaru zagrożonego.
§ 3. 1. W obszarze zagrożonym wprowadza się następujące zakazy i nakazy:
a) zakazuje się wprowadzania zwierząt gospodarskich
i domowych na obszary leśne,
1

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.
z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 60, poz.372 i Nr 78, poz.513
327

§5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do
wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty
na terenie miejscowości wchodzących w skład obszaru
zagrożonego.
§6. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Nowym Sączu
Mariusz Stein
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UCHWAŁA NR II/22/10
RADY POWIATU W KRAKOWIE
z dnia 29 grudnia 2010 r.
w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Krakowskiego.
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca
§ 2. Wyznaczone apteki ogólnodostępne pełnią dy1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r.
żury w porze nocnej, niedziele i święta i inne dni wolne
Nr 142 , poz. 1592 z późn. zm. ) i art. 94 ust.1 i 2 ustawy
od pracy, zgodnie z harmonogramem stanowiącym
z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne ( tekst
załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
jednolity Dz. U. z 2008 r, Nr 45, poz. 271 z późn. zm.) po
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
zasięgnięciu opinii wójtów (burmistrzów) z terenu gmin
Powiatu w Krakowie.
Powiatu Krakowskiego oraz Okręgowej Izby Aptekarskiej
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
w Krakowie Rada Powiatu w Krakowie uchwala, co nadnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Wojestępuje:
wództwa Małopolskiego.
§ 1. Ustala się rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Krakowskiego, zgodnie
z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
Przewodniczący Rady Powiatu
mgr Paweł Chochół
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Załącznik nr 1
do uchwały nr II/22/10
Rady Powiatu w Krakowie
z dnia 29 grudnia 2010 r.

Przewodniczący Rady Powiatu
mgr Paweł Chochół
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Załącznik nr 2
do uchwały nr II/22/10
Rady Powiatu w Krakowie
z dnia 29 grudnia 2010 r.
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Przewodniczący Rady Powiatu
mgr Paweł Chochół
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UCHWAŁA NR III/9/10
RADY GMINY GORLICE
z dnia 29 grudnia 2010 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2010 .
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia
środków Unii Europejskiej i przyjmuje je zgodnie
8 marca 2008 roku o samorządzie gminnym/ t.j. Dz.U.
z załącznikiem Nr 5,
Nr 142 poz.1591 z 2001 roku z późn. zm. / Rada Gminy
b) na wieloletnie programy inwestycyjne i przyjmuje
Gorlice uchwala, co następuje:
je zgodnie z załącznikiem Nr 6.
§ 1. 1. Dokonuje zmian w dochodów budżetu gminy
zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:
a) zmniejszenie dochodów majątkowych stanowi kwotę
1.353.880 zł,
b) zwiększenie dochodów bieżących stanowi kwotę
103.000 zł.
2. Dokonuje zmian w wydatkach budżetu gminy
zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:
1) Zmniejszenie wydatków stanowi kwotę 3.695.456 zł,
z tego zmniejszenie wydatków majątkowych stanowi
kwotę 3.695.456 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
w tym:
a) zmniejszenie wydatków na finansowanie inwestycji
stanowi kwotę 3.630.456 zł, z tego zmniejszenie
wydatków na programy finansowane z udziałem
środków z budżetu UE stanowi kwotę 3.203.456 zł,
b) zmniejszenie wydatków na finansowanie zakupów
inwestycyjnych stanowi kwotę 65.000 zł.
2) Zwiększenie wydatków obejmuje zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 115.000 zł, w tym zwiększenie
wydatków jednostek budżetowych stanowi kwotę
115.000 zł, z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań stanowią kwotę 115.000 zł.
§ 2. Zmniejsza deficyt i przychody budżetu gminy
o kwotę 2.329.576 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. 1. Zmienia Prognozę Kwoty Długu Gminy Gorlice na 2010 rok i przyjmuje ją zgodnie z załącznikiem
Nr 7.
§ 5. Zmienia roczne limity określone dla:
1. Zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu i ustala je
do kwoty 1.060.086 zł.
§ 6. Budżet gminy na 2010 rok po wprowadzonych
zmianach stanowi:
1. Dochody – 44.794.903,31 zł,
2. Wydatki – 46.460.254,31 zł,
3. Deficyt – 1.665.351,00 zł,
4. Przychody – 3.062.364,00 zł,
5. Rozchody – 1.397.013,00 zł.
§ 7. Wykonanie uchwały zleca Wójtowi Gminy.
§ 8. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
2. Uchwałę podaje do wiadomości mieszkańcom
gminy przez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w urzędzie
gminy i sołectwach.

§ 3. Dokonuje zmian w limitach wydatków:
a) na wieloletnie programy i projekty majątkowe realizowane ze środków publicznych przy udziale

Przewodniczący Rady Gminy
Aleksander Kalisz

Załącznik nr 1
do uchwały nr III/9/10
Rady Gminy Gorlice
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zmiany w dochodach budżetu.
Dz.

§

756

0310
0320
0340

Nazwa

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK
NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH
POBOREM
w tym:
1. Dochody bieżące
Podatek od nieruchomości
Podatek rolny
Podatek od środków transportowych

DOCHODY
/w złotych/
ZmniejZwiększenie
szenie

-

103.000

-

103.000
63.000
20.000
20.000
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KULTURA FIZYCZNA I SPORT
w tym:
2. Dochody majątkowe
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów
(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych. Funduszu
Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących
Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)

1.353.880

-

1.353.880

-

873.880

-

480.000

-

Razem , w tym:
1. Dochody bieżące – 103.000 zł,
2. Dochody majątkowe – 1.353.880, w tym:
- na programy finansowane z budżetu UE – 873.880 zł,

1.353.880

103.000

Przewodniczący Rady Gminy
Aleksander Kalisz
Załącznik nr 2
do uchwały nr III/9/10
Rady Gminy Gorlice
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zmiany wydatków.
Dz. Rozdz. Nazwa

010
01010

600
60016

754
75412

801

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
w tym:
2. Wydatki majątkowe, w tym:
a) inwestycje, w tym:
- z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Drogi publiczne gminne
w tym:
1. Wydatki bieżące
1.1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym:
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNEI OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Ochotnicze straże pożarna
w tym:
2. Wydatki majątkowe, w tym:
b) zakupy inwestycyjne

OŚWIATA I WYCHOWANIE
Szkoły podstawowe
w tym:
2. Wydatki majątkowe, w tym:
a) inwestycje, w tym:
- z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej
900
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
90003 Oczyszczanie miast i wsi
w tym:
1. Wydatki bieżące
1.1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym:
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
80101

WYDATKI
/w złotych/
ZmniejZwiększenie
szenie
2.050.000
2.050.000
2.050.000
2.050.000
2.000.000
-

65.000
65.000

65.000
65.000

65.000
65.000
65.000
-

65.000
65.000

-

1.580.456
1.580.456

-

1.580.456
1.580.456
1.203.456
-

50.000
50.000

-

50.000
50.000
50.000
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Razem: w tym:
1. Wydatki bieżące, w tym;
1.1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
1.2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych
1.3. Wydatki na dotacje na zadania bieżące
1.4. Wydatki na obsługę długu
1.5. Wydatki na programy finansowane przy udziale środków z budżetu Unii Europejskiej
1.6. Wypłaty z tytułu poręczeń
Rezerwa
2. Wydatki majątkowe, w tym:
a) inwestycje, w tym:
- z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej
b) zakupy inwestycyjne
c) dotacje na inwestycje

3.695.456
3.695.456
3.630.456
3.203.456
65.000
-

115.000
115.000
115.000
115.000
-

Przewodniczący Rady Gminy
Aleksander Kalisz
Załącznik nr 3
do uchwały nr III/9/10
Rady Gminy Gorlice
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Wydatki majątkowe Gminy Gorlice – zmniejszenie
Dz. Rozdz.

1
010

Nazwa

2

3
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
w tym:
1. Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez rozwój infrastruktury wodno- ściekowej we wsiach Dominikowice i Szymbark
2. Projekt budowy kanalizacji sanitarnej w Zagórzanach – etap VIII
754
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
75412 Ochotnicze straże pożarne
w tym:
1. Zakup samochodu bojowego dla OSP Kobylanka
801
OŚWIATA I WYCHOWANIE
80101 Szkoły podstawowe
w tym:
1. Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół Bystra
2. Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół Stróżówka
Razem; w tym:
a) inwestycje – 3.630.456 zł, z tego:
- na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE –
3.203.456 zł,
b) zakupy inwestycyjne – 65.000 zł.

Kwota w tym:
ogółem
Środki Środki Kredyt
Inne
/w złoPożyczka dotacje
własne z UE
tych/
4
5
6
7
8
2.050.000
50.000
- 2.000.000
2.050.000
50.000
- 2.000.000
2.000.000
50.000

50.000

- 2.000.000
-

-

65.000
65.000

65.000
65.000

-

-

-

65.000
- 873.880
- 873.880

329.576
329.576

377.000
377.000

329.576
- 873.880
3.695.456 115.000 873.880 2.329.576

377.000

65.000
1.580.456
1.580.456
1.203.456
377.000

377.000

Przewodniczący Rady Gminy
Aleksander Kalisz
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Załącznik nr 4
do uchwały nr III/9/10
Rady Gminy Gorlice
z dnia 29 grudnia 2010 r.

P R Z Y C H O D Y - Zmniejszenie
Lp.
1.

PRZYCHODY

ZMNIEJSZENIE
/ kwota w złotych/
2.329.576

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

Razem

2.329.576
Przewodniczący Rady Gminy
Aleksander Kalisz
Załącznik nr 5
do uchwały nr III/9/10
Rady Gminy Gorlice
z dnia 29 grudnia 2010 r.

Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej :
1. W ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego .
Lp.

Program – jego cel
i zadania

Jednostka
organizacyjna
realizująca
program

1.
1.

2.
Budowa Sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy
Zespole Szkół w Bystrej

3.
Urząd Gminy
Gorlice

Okres
realizacji
programu

Łączne nakłady finansowe
/w złotych/

4.
2010-2011

Razem:

5.
2.863.839

2.863.839

Wysokość wydatków
w roku 2010
( 228.464 )
Środki
Środki
z budżetu
z MRPO
gminy
6.
7.
100.000
128.464

100.000

128.464

Wysokość
wydatków
w roku 2011

8.
2.635.375

2.635.375

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z Unii Europejskiej
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 2010 rok.
Lp.

Program – jego cel
i zadania

Jednostka
organizacyjna
realizująca
program

Okres
realizacji
programu

Łączne
nakłady
finansowe
/w złotych/

1.
1.

2.
Poprawa warunków
życia mieszkańców
poprzez rozwój
infrastruktury wodno- ściekowej we
wsiach Dominikowice i Szymbark

3.
Urząd Gminy
Gorlice

4.
2010-2011

5.
8.228.814

Wysokość wydatków w roku 2010
Środki
Środki
budżetu
z
gminy
MRPO i
PROW
6.
7.
580.000
w tym:
580.000
/środki
własne/

Wysokość wydatków
w roku 2011, w tym:
Środki
Kredyt na
budżetu
wyprzedzagminy
jące finani pożyczka sowanie
8.
9.
4.276.350
3.372.464
w tym:
(refundacja
-środki
w ramach
PROW)
własne
2.276.350
-pożyczka
2.000.000

Razem:

8.228.814

580.000

-

4.276.350

3.372.464

OGÓŁEM
( I + II )

11.092.653

680.000

128.464

6.911.725

3.372.464

Przewodniczący Rady Gminy
Aleksander Kalisz
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Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne
Lp.

Program – jego cel i zadania

Jednostka
organizacyjna
realizująca
program
3.

1.
2.
Bystra
1. Budowa sali gimnastycznej
Urząd Gminy
wraz z zapleczem przy
Gorlice
Zespole Szkół w Bystrej
Klęczany, Kobylanka, Zagórzany, Szymbark
Urząd Gminy
1.
Kształtowanie obszarów
Gorlice
o szczególnym znaczeniu dla
zaspokojenia potrzeb mieszkańców w Gminie Gorlice
Kobylanka
1.
Budowa wodociągu wiejUrząd Gminy
skiego
Gorlice
2.

Odbudowa infrastruktury
mostowej na terenie Gminy
Gorlice w miejscowości
Kobylanka na potoku Dominikowa k. Gorzelni – Grabówki
Kwiatonowice
1.
Budowa kanalizacji sanitarnej – etap I
Ropica Polska
1.
Budowa wodociągu wiejskiego i kanalizacji – Magdalena
Stróżówka
1.
Budowa sali sportowej przy
Zespole Szkół

Szymbark, Dominikowice
1.
Poprawa warunków życia
mieszkańców poprzez rozwój infrastruktury wodnościekowej we wsiach Dominikowice i Szymbark
/budowa kanalizacji
i wodociągu/
2.
Projekt budowy chodnika
w Szymbarku
Zagórzany
1.
Budowa kanalizacji sanitarnej – etap VIII
2.
Budowa budynku wiejskiego
Urząd Gminy
1.
Wdrożenie zintegrowanego
systemu informatycznego
wspomagającego
i usprawniającego realizację
zadań Urzędu Gminy Gorlice
SUMA

Okres realizacji programu

Łączne nakłady finansowe
/w złotych/

Wysokość
Wysokość
wydatków
wydatków
w roku 2010 w roku 2011

Wysokość
wydatków
w roku
2012
8.

4.

5.

6.

7.

2010 – 2011

2.863.839

228.464

2.635.375

2010 – 2011

795.000

27.000

768.000

2010-2012

189.000
(środki
własne)
400.000

744.120
(środki
własne)
74.000

1.719.970,50
(środki
własne)
-

Urząd Gminy
Gorlice

2010-2011

2.653.090,50
(środki własne)
474.000

Urząd Gminy
Gorlice

2010 – 2013

2.100.000

82.000

200.880

500.000

Urząd Gminy
Gorlice

2010 – 2012

1.700.000

300.000

672.000

728.000

Oświatowy
Zespół Ekonomiczno Administracyjny

2010 – 2011

1.044.368

1.326.535

Urząd Gminy
Gorlice

2010 – 2011

8.228.814

580.000

7.648.814

Urząd Gminy
Gorlice

2011

50.000

Urząd Gminy
Gorlice
Urząd Gminy
Gorlice

2010 – 2013

2.000.000

2012 – 2014

8.000.000

Urząd Gminy
Gorlice

2010 – 2013

215.000

2.370.903

31.450.646,50

50.000

12.875

61.000
-

2.863.707

14.180.724

2.947.970,50

Przewodniczący Rady Gminy
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1. PROGNOZA KWOTY DŁUGU GMINY GORLICE
Składniki długu.
1. Stan zadłużenia gminy w dniu 1.01.2010 r.– 6.793.775
2. Planowana pożyczka w WFOŚ i GW Kraków- 900.000
w tym : - kanalizacja Kobylanka i Dominikowice – Brzezina – 900.000
3. Planowany kredyt /przetarg / - 1.557.099
w tym:
-

Budowa sali sportowej przy ZS w Stróżówce - 400.000

-

Remont Domu Pracy Twórczej w Bielance - 57.099

-

Zakup budynku dla potrzeb administracji - 900.000

-

Odbudowa mostu w Kobylance - 200.000
Razem pożyczki plus kredyty /2+3/ - 2.457.099
Razem zadłużenie /1+2+3/ - 9.250.874
4. Planowane umorzenie pożyczki 5. Planowane spłaty - 1.397.013
Planowany stan zadłużenia na koniec roku 2010 - 7.853.861

2. Prognoza spłaty długu na lata 2010-2020 /w złotych/
Nazwa

ROK
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
44.794.903 41.085.517 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000

I. Dochody budżetu
w tym:
43.319.872 38.000.000 38.000.000
bieżące
majątkowe z tego:
1.475.031 3.085.517 2.000.000
ze sprzedaży majątku
98.423 II. Przychody
3.062.364 5.885.534 2.329.576
2.1 kred.pożyczki
2.457.099 5.885.534 2.329.576
2.2 nadw.z lat ub.
2.3 wolne środki
605.265
Razem I+II
47.857.267 46.971.051 42.329.576
III. Wydatki, w tym:
46.460.254 43.900.000 39.812.870
bieżące
39.849.457 34.200.000 34.200.000
majątkowe
6.610.797 9.700.000 5.612.870
w tym:
291.313
400.000
350.000
3.1 koszty obsł. długu
1.397.013 3.071.051 2.516.706
IV. Rozchody
4.1 Spłata kred. poż. 1.397.013 3.071.051 2.516.706
Razem 3.1 + IV
1.688.326 3.471.051 2.866.706
V. Zadłużenie
7.853.861 10.668.344 10.481.214
na koniec roku
budżetowego

38.000.000 38.000.000 38.000.000 38.000.000 38.000.000 38.000.000 38.000.000 38.000.000
2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000
40.000.000
37.820.716
34.200.000
3.620.716
300.000

40.000.000
38.313.298
34.500.000
3.813.298
290.000

40.000.000
38.539.600
34.500.000
4.039.600
250.000

40.000.000
38.610.600
34.500.000
4.110.600
200.000

40.000.000
38.848.000
34.500.000
4.348.000
150.000

40.000.000
38.900.000
34.500.000
4.400.000
80.000

40.000.000
39.096.000
34.500.000
4.596.000
20.000

40.000.000
39.390.572
34.500.000
4.890.572
10.000

2.179.284 1.686.702 1.460.400 1.389.400 1.152.000 1.100.000 904.000

609.428

2.179.284 1.686.702 1.460.400 1.389.400 1.152.000 1.100.000 904.000
2.479.284 1.976.702 1.710.400 1.589.400 1.302.000 1.180.000 924.000
8.301.930 6.615.228 5.154.828 3.765.428 2.613.428 1.513.428 609.428

609.428
619.428
-

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 39
VI. Potencjalne
spłaty z tytułu
udzielonych
poręczeń

-

VII. Wskaźniki
zadłużenia
3,77
7.1 Procentowy
wskaźnik obciążenia
budżetu spłatami
pożyczek i kredytów
oraz poręczeń
z odsetkami
7.2 Procentowy
17,53
wskaźnik obciążenia
budżetu zadłużeniem
/bez odsetek i por./
/V : I/

-

8,45

25,97

– 2102 –
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

7,17

6,20

4,94

4,28

3,97

3,26

2,95

2,31

1,55

1,52

-

26,20

20,75

16,54

12,89

9,41

6,53

3,78

Przewodniczący Rady Gminy
Aleksander Kalisz
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UCHWAŁA NR III/10/10
RADY GMINY GORLICE
z dnia 29 grudnia 2010 r.
w sprawie w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010.
Na podstawie art. 263 ust. 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia
§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U.
Gorlice.
z 2009 r. Nr 157, poz. 1240) – Rada Gminy Gorlice
§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
uchwala, co następuje:
i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Woje§ 1. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają
wództwa Małopolskiego.
z upływem roku budżetowego 2010 oraz ostateczny
2. Uchwałę podaje do wiadomości mieszkańcom
termin ich realizacji zgodnie z załącznikiem Nr 1.
gminy przez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w urzędzie
§ 2. Plan finansowy wydatków, które nie wygasają
gminy i sołectwach.
z upływem roku budżetowego 2010 przedstawia załącznik Nr 2.
Przewodniczący Rady Gminy
Aleksander Kalisz
Załącznik nr 1
do uchwały nr III/10/10
Rady Gminy Gorlice
z dnia 29 grudnia 2010 r.

Lp.

1.

Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010.
Nazwa zadania
Kwota
w złotych
Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez rozwój infrastruktury
wodno-ściekowej we wsiach Dominikowice i Szymbark – budowa kanalizacji i wodociągu – program finansowany ze środków z budżetu UE
Razem:

500.000

Ostateczny
termin dokonania wydatku
30 styczeń 2011
rok

500.000
Przewodniczący Rady Gminy
Aleksander Kalisz
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Załącznik nr 2
do uchwały nr III/10/10
Rady Gminy Gorlice
z dnia 29 grudnia 2010 r.

Dz.
010

Plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010.
§ Nazwa
Kwota
w złotych
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
500.000
01010
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
500.000
w tym:
1. Wydatki majątkowe (§ 6059)
500.000
Razem:
500.000

Rozdz.

Przewodniczący Rady Gminy
Aleksander Kalisz
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UCHWAŁA NR IV/28/2010
RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA
z dnia 30 grudnia 2010 r.
w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2010.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
§ 3. Zmniejsza się roczne limity dla zobowiązań
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:
z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz
sfinansowanie planowanego deficytu budżetu o kwotę
art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach
295 204,- zł.
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) – na
§ 4. W Uchwale Budżetowej Miasta Nowego Sącza
wniosek Prezydenta Miasta, Rada Miasta Nowego Sącza
na rok 2010 wprowadza się zmiany wynikające
uchwala co następuje:
z załącznika nr 1, nr 2, nr 3 i nr 4 do uchwały niniejszej.
§ 1. 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi
miasta, jak w załączniku nr 1 część I do niniejszej uchwaMiasta.
ły.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
2. Dokonuje się zmian w przychodach budżetu
i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Wojemiasta, jak w załączniku nr 1 część II do niniejszej
wództwa Małopolskiego oraz ogłoszeniu na tablicy
uchwały.
ogłoszeń Urzędu Miasta.
3. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
Przewodniczący Rady
§ 2. Zmniejsza się deficyt budżetowy o kwotę
Jerzy Wituszyński
6 154,- zł.
Załącznik nr 1
do uchwały nr IV/28/2010
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 30 grudnia 2010 r.

Dział
756

801

852

Część I Zmiany w budżecie po stronie dochodów
Treść
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Dochody bieżące
w tym:
Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)
Oświata i wychowanie
Dochody bieżące
w tym:
Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego (§ 2380)
Pomoc społeczna
Dochody bieżące

Zwiększenie
1 755

1 755
1 755
4 399
4 399
4 399
16 000
16 000

Zmniejszenie

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 39
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w tym:
Wpływy z usług (§ 0830)
Razem:
Ogółem zwiększenie dochodów:

Poz. 331

16 000
22 154
22 154

Część II Zmiany w budżecie po stronie przychodów
§
952
955

Treść
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym
Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych
Razem:
Ogółem zmniejszenie przychodów:

Zwiększenie
289 050
289 050
x

Zmniejszenie
295 204
295 204
6 154

Przewodniczący Rady
Jerzy Wituszyński
Załącznik nr 2
do uchwały nr IV/28/2010
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 30 grudnia 2010 r.

Dział
600

Rozdz.
60015

60016

700
70005

754
75416

852
85204

§

Zmiany w budżecie po stronie wydatków
Treść
Transport i łączność
Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Drogi publiczne gminne
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Wydatki majątkowe
w tym:
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Wydatki majątkowe
w tym:
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Straż Miejska
Wydatki majątkowe
w tym:
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
Pomoc społeczna
Rodziny zastępcze
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych

Zwiększenie
200 000
100 000
100 000

Zmniejszenie
200 000

100 000
100 000
100 000
100 000

200 000

100 000
100 000
200 000

12 000
12 000

200 000
12 000
12 000
12 000
12 000
12 000

12 000
12 000
10 000
10 000
10 000
10 000
17 700
1 700
1 700
1 700

10 000
10 000
10 000
10 000

Dziennik Urzędowy
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85220

853
85321
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w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Razem:
Ogółem zwiększenie wydatków:

Poz. 331

1 700
16 000
16 000
16 000
16 000
1 700
1 700
1 700
1 700

239 700
16 000

1 700
223 700
x

Przewodniczący Rady
Jerzy Wituszyński
Załącznik nr 3
do uchwały nr IV/28/2010
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zmiany w Tabeli nr 3 do Uchwały Budżetowej "Wydatki majątkowe budżetu miasta Nowego Sącza w roku 2010"
Lp.
Nazwa
Zwiększenie Zmniejszenie
600 - Transport i łączność
200 000
60016 - Drogi publiczne gminne
200 000
5.
Wykonanie ulicy łączącej ul. Myśliwską z Tarnowską
200 000
700 - Gospodarka mieszkaniowa
12 000
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami
12 000
6.
Wymiana systemu ogrzewania w trzech lokalach mieszkalnych w budynku
12 000
przy ul. Franciszkańskiej 8
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
10 000
10 000
75416 - Straż Miejska
10 000
10 000
2.
Oprogramowanie KSM
10 000
2.
Zakup urządzeń biurowych
10 000
Razem:
22 000
210 000
Ogółem zmniejszenie wydatków majątkowych:
x
188 000
Przewodniczący Rady
Jerzy Wituszyński
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Załącznik nr 4
do uchwały nr IV/28/2010
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 30 grudnia 2010 r.

Zmiany w Załączniku Nr 5 do Uchwały Budżetowej "Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków
nimi finansowanych na 2010 rok"
Lp.

Nazwa jednostki budżetowej

Rodzaj dochodu

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Darowizny w postaci pieniężnej na rzecz
Komenda Miejska Państwowej Straży
jednostki budżetowej
1.
Pożarnej
Odsetki
Razem:
Ogółem zwiększenie dochodów:

Lp.

Nazwa jednostki budżetowej

Rodzaj wydatku

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Wydatki bieżące
Komenda Miejska Państwowej
1.
Straży Pożarnej
Wydatki majątkowe
Razem:
Ogółem zwiększenie wydatków:

Ogółem dochody własne
Zwiększenie Zmniejszenie
25 000,00
538,00
25 538,00
25 538,00

Ogółem wydatki
Zwiększenie Zmniejszenie
139 055,00
164 593,00
164 593,00
25 538,00

139 055,00

Przewodniczący Rady
Jerzy Wituszyński
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UCHWAŁA NR IV/10/2010
RADY GMINY PCIM
z dnia 22 grudnia 2010 r.
w sprawie: ustalenia opłat za pobyt dziecka w przedszkolach samorządowych, punktach przedszkolnych
i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pcim.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1
2) 100,00 zł. - dla przebywających w przedszkolu powyżej
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
6 godz. dziennie.
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn zm.), oraz
2. Świadczenia i usługi realizowane odpłatnie
art. 14 ust. 5 i 6 w związku z art. 6 pkt. 2 ustawy z dnia
obejmują:
7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r.
1) realizowanie
zadań
opiekuńczo-wychowawczych
Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), Rada Gminy Pcim
w zakresie:
uchwala, co następuje:
a) fachowej opieki pedagogicznej,
§ 1. Ilekroć w uchwale mowa jest o przedszkolu nab) adaptacji dzieci w środowisku przedszkolnym,
leży przez to rozumieć przedszkole, oddział przedszkolny
c) rozwijania zdolności twórczych,
oraz punkt przedszkolny prowadzony przez Gminę Pcim.
d) wspierania indywidualnych zainteresowań;
§ 2. Przedszkola samorządowe, punkty przedszkol2) organizowanie zajęć sportowych i imprez okolicznone i oddziały przedszkolne utworzone przy szkołach
ściowych;
podstawowych prowadzonych przez Gminę Pcim reali3) prowadzenie zajęć relaksacyjno-wyciszających;
zują programy wychowania przedszkolnego uwzględ4) zapewnienie bezpieczeństwa i opieki podczas pobytu
niające podstawę programową wychowania przeddzieci w przedszkolu w czasie:
a) zajęć terapeutycznych i profilaktycznych z udziałem
szkolnego i zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowalogopedy, nauczyciela gimnastyki korekcyjnej
nie i opiekę w czasie od godziny 800 do godziny 1300 5 godzin dziennie.
i innych specjalistów,
b) zajęć z religii z udziałem nauczyciela katechety.
§ 3. 1. Za świadczenia przedszkoli samorządowych,
punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych
3. Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji
utworzonych przy szkołach podstawowych prowadzoodpłatnych świadczeń ustalana jest w oparciu o deklanych przez Gminę Pcim w czasie wykraczającym poza
rowaną przez rodziców (opiekunów prawnych) liczbę
czas określony w § 2 ustala się opłatę miesięczną od
godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas okrejednego dziecka w wysokości:
ślony w § 2.
1) 80,00 zł. - dla przebywających w przedszkolu do
6 godz. dziennie,

4. Opłata, o której mowa w ust. 3, podlega zaokrągleniu do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się,
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a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.

świadczenia, określonej w § 3 w wysokości proporcjonalnej do okresu absencji.

§ 4. Opłatę za świadczenia określone w § 3 obniża
się o 30% za drugie dziecko, 60% za trzecie, 100% za
każde następne dziecko danej rodziny, uczęszczające do
przedszkola.

2. Stawkę dzienną, dla celu zwrotu w przypadku
nieobecności; oblicza się jako iloraz opłaty miesięcznej
określonej w § 3 i liczby 30.

§ 5. 1. Określona w § 3 stawka odpłatności waloryzowana będzie w okresach rocznych, w oparciu
o obwieszczenie Prezesa GUS w sprawie wskaźnika
wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok
poprzedni.
2. Termin pierwszej waloryzacji obowiązywać będzie od dnia 01 marca 2012 r.
§ 6. Rodzice (opiekunowie) dziecka uczęszczającego
do przedszkola, punktu przedszkolnego lub oddziału
przedszkolnego przy szkołach podstawowych zobowiązani są (z uwzględnieniem § 2) do ponoszenia:
1. Odpłatności, za świadczenia, określonej w § 3,
2. Odpłatności, za posiłki ustalonej w każdej placówce przez dyrektora w porozumieniu z Wójtem Gminy
Pcim.

§ 8. Opłaty wnosi się miesięcznie z góry, w terminie
do dnia 10-go każdego miesiąca. W przypadku, gdy ten
dzień jest ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień
terminu płatności uważa się najbliższy dzień powszedni.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Pcim.
§ 10. Traci moc uchwała, Nr XXIX/224/09 Rady
Gminy Pcim z dnia 6 marca 2009 r. w sprawie: ustalenia
opłat za pobyt dziecka w przedszkolach samorządowych, punktach przedszkolnych i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez
Gminę Pcim.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, z mocą obowiązującą od 1 dnia
następnego miesiąca po jej ogłoszeniu.

§ 7. 1. W przypadku nieobecności dziecka
w przedszkolu lub planowanej przyszłej nieobecności,
rodzic lub opiekun prawny może wnieść, odpowiednio
o zwrot lub zaniechanie pobierania odpłatności za

Przewodniczący Rady
Gminy Pcim
Małgorzata Węgrecka
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UCHWAŁA NR IV/27/2010
RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE
z dnia 30 grudnia 2010 r.
w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania, pozbawiania oraz rodzajów i wysokości
stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień sportowych Gminy Wieliczka dla osób fizycznych za osiągnięte
wyniki sportowe.
Na podstawie art.18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia
§ 3. Stypendia sportowe, nagrody i wyróżnienia
8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r.
sportowe, finansowane są ze środków zaplanowanych
nr 142, poz 1591 z późń. zm.) art 31 ust. 3 ustawy z dnia
na ten cel w uchwałach budżetowych Gminy Wieliczka.
25 czerwca 2010 r. o sporcie ( Dz.U. z 2010 r. Nr 127,
§ 4. Przyjmuje się Regulamin przyznawania Sporpoz 857), Rada Miejska w Wieliczce uchwala, co nastętowego Stypendium Gminy Wieliczka określony
puje:
w Załączniku nr 1 niniejszej Uchwały.
§ 1. Ustanawia się stypendium sportowe oraz na§ 5. Przyjmuje się Regulamin przyznawania Sporgrodę i wyróżnienie Gminy Wieliczka dla osób fizycztowej Nagrody Gminy Wieliczka oraz Sportowego Wynych za osiągnięte wyniki sportowe.
różnienia Gminy Wieliczka określone w Załączniku
Są one wyrazem uznania dla prezentowanego przez
nr 2 niniejszej Uchwały.
zawodników poziomu sportowego oraz formą pomocy
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
materialnej wspierającej proces szkolenia.
Miasta i Gminy Wieliczka.
§ 2. 1. Nadaje się stypendium, o którym mowa
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
w § 1 nazwę „Sportowe Stypendium Gminy Wieliczka”
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
2. Nadaje się nagrodzie, o której mowa w § 1 naMałopolskiego.
zwę „Sportowa Nagroda Gminy Wieliczka”
3. Nadaje się wyróżnieniu, o którym mowa w § 1
nazwę „Sportowe Wyróżnienie Gminy Wieliczka”

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Wieliczce
Tadeusz Luraniec
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Załącznik nr 1
do uchwały nr IV/27/2010
Rady Miejskiej w Wieliczce
z dnia 30 grudnia 2010 r.

Regulamin przyznawania Sportowego Stypendium Gminy Wieliczka
§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady, tryb
przyznawania oraz wysokość stypendiów sportowych
biorąc pod uwagę znaczenia danego sportu dla Gminy
Wieliczka oraz osiągnięty wynik sportowy.
§ 2. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:
1. stypendium - należy przez to rozumieć „Sportowe Stypendium Gminy Wieliczka”,
2. zawodniku - należy przez to rozumieć członka
klubu
sportowego
mającego
swoją
siedzibę
i prowadzącego działalność na terenie Gminy Wieliczka,
3. Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka,
4. Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Wieliczka,
5. wnioskach - należy przez to rozumieć wnioski
o przyznanie stypendium,
6. komisji - należy przez to rozumieć komisję rozpatrującą i opiniującą wnioski.
§ 3. 1. Stypendium sportowe stanowi wypłaconą
w ratach, z budżetu Gminy Wieliczka, pomoc finansową
dla zawodnika, na wsparcie procesu jego szkolenia.
2. Stypendium sportowe przyznaje się na okres
realizacji szkolenia sportowego, nie krótszy niż
3 miesiące, nie dłuższy niż 1 rok kalendarzowy.
3. Kwota stypendium sportowego stanowi sumę
równych rat miesięcznych, o wysokości nie przekraczającej 200,00 zł każda.
§ 4. Liczba i wysokość przyznawanych na dany rok
kalendarzowy stypendiów jest uzależniona od wysokości środków zaplanowanych na ten cel w budżecie Gminy.
§ 5. Stypendium sportowe może otrzymać zawodnik, który spełni następujące warunki:
-jest członkiem klubu sportowego prowadzącego działalność na terenie Gminy Wieliczka i jest objęty
programem szkolenia przez w/w klub,
-reprezentuje Polskę lub w/w klub w zawodach sportowych oraz posiada licencję uprawniającą go
do udziału w zawodach,
-w roku poprzedzającym osiągnął wysoki wynik sportowy we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym:
a) w dyscyplinach olimpijskich: zdobył tytuł Mistrza
Małopolski, powołano go do kadry Małopolski i reprezentuje kadrę na oficjalnych zawodach lub zdobył miejsce I-X w Mistrzostwach Polski w sportach
indywidualnych lub drużynowych
b) w pozostałych dyscyplinach sportowych: zajął
miejsce I w Mistrzostwach Polski lub jest reprezentantem kadry Polski w zawodach międzynarodowych
-uzyskał pozytywną opinię właściwego związku sportowego (Polskiego Związku Sportowego, Woje-

wódzkiego Związku Sportowego lub Okręgowego Związku Sportowego),
-wywiązuje się z podstawowych obowiązków sportowca i przestrzega obowiązujących norm społecznych.
§ 6. Przepisy niniejszego Regulaminu w zakresie
możliwości ubiegania się o przyznanie przewidzianego
w nim stypendium sportowego, nie stanowią podstawy
dla roszczeń zawodników ani zobowiązań organów
Gminy Wieliczka do ich przyznania.
§ 7. 1. Wniosek o przyznanie stypendium sportowego stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
2. Wniosek o przyznanie stypendium sportowego
składa klub sportowy zawodnika.
3. Wniosek o przyznanie stypendium sportowego
należy składać na dzienniku podawczym Urzędu Miasta
i Gminy w Wieliczce do 1 grudnia roku poprzedzającego
rok, w którym stypendium ma być przyznane, a w przypadku wniosków o stypendium na okres krótszy niż rok
kalendarzowy najpóźniej do dnia 1 września tego roku.
§ 8. 1. Wnioski o przyznanie stypendium rozpatruje
powołana przez Burmistrza w drodze Zarządzenia, Komisja.
2. W skład Komisji wchodzą:
-Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka –
Przewodniczący Komisji
-dwóch przedstawicieli Komisji Kultury i Sportu Rady
Miejskiej w Wieliczce
-dwóch przedstawicieli Burmistrza
3. Komisja – uwzględniając wysokość zaplanowanych na ten cel środków finansowych, w budżecie Gminy na dany rok kalendarzowy, ilość złożonych wniosków
oraz znaczenie osiągnięć sportowych wykazanych we
wnioskach, dla społeczności lokalnej, analizuje pod
względem formalnym i merytorycznym złożone wnioski,
opiniuje wnioski o przyznanie stypendiów sportowych
oraz proponuje ich wysokość.
4. Komisja przedkłada Burmistrzowi listę kandydatów do stypendium sportowego wraz z propozycjami
miesięcznych rat oraz okresami ich wypłacania dla poszczególnych zawodników.
§ 9. 1. Stypendium sportowe przyznaje Burmistrz.
Decyzję o przyznaniu stypendium Burmistrz wydaje
w drodze Zarządzenia określając dla każdego zawodnika
: kwotę stypendium i okres wypłacania stypendium.
2. Lista osób, którym przyznano stypendia sportowe podlega niezwłocznie ogłoszeniu na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
§ 10. O sposobie załatwienia wniosku o przyznanie
stypendium sportowego, Burmistrz niezwłocznie informuje wnioskodawcę, przedstawiając:
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-w przypadku wniosku załatwionego pozytywnie: kwotę i rodzaj świadczenia oraz termin podpisania
Umowy stypendialnej,
-w przypadku wniosku załatwionego odmownie, uzasadnienie odmowy przyznania świadczenia.

jewódzkiego Związku Sportowego lub macierzysty klub sportowy
-wystąpił z dotychczasowego klubu sportowego i nie
wstąpił do nowego klubu realizującego program
szkolenia.

§ 11. Stypendium wypłacane jest zawodnikowi który jednocześnie:

2. Wstrzymane stypendium sportowe wypłaca się
zawodnikowi po ustaleniu, że ustały przyczyny jego
wstrzymania, począwszy od miesiąca następującego po
miesiącu, w którym ustały te przyczyny. Nie wypłaca się
stypendium za okres jego wstrzymania.

a) w okresie pobierania stypendium z budżetu Gminy
Wieliczka nie pobiera dodatkowego stypendium
z budżetu państwa, ani stypendium z innych jednostek samorządu terytorialnego oraz stypendiów
udzielanych przez klub sportowy - co potwierdza
w złożonym do Gminy wniosku stanowiącym Załącznik niniejszego Regulaminu,
b) zawarł umowę stypendialną na zasadach określonych w § 12 niniejszego Regulaminu.
§ 12. Umowa stypendialna zawierana między zawodnikiem lub jego opiekunem prawnym ( w przypadku
jeżeli zawodnik nie jest pełnoletni) powinna określać
w szczególności;
-strony umowy,
-wysokość i terminy przekazywania stypendium,
-zobowiązanie zawodnika lub jego opiekuna prawnego do niezwłocznego powiadomienia Gminy
Wieliczka o utracie uprawnień do otrzymywania
stypendium, a w szczególności do przekazania
informacji o:
a) zaprzestaniu uprawiania dyscypliny sportu objętego programem szkolenia,
b) wykluczeniu zawodnika z grupy objętej programem
szkolenia,
c) dolegliwościach zdrowotnych uniemożliwiających
uprawiania sportu.
-zobowiązanie zawodnika do zwrotu nienależnie wypłaconego stypendium i odsetek ustawowych
z powodu niepowiadomienia o utracie uprawnień do otrzymywania stypendium.
§ 13. 1. Wypłatę stypendium sportowego wstrzymuje się, jeżeli zawodnik:
-zaniedbuje realizację programu szkolenia
-został zawieszony w prawach zawodnika przez organ
statutowy Polskiego Związku Sportowego, Wo-

§ 14. 1. Zawodnika pozbawia się stypendium jeżeli:
-odmówił udziału w zawodach objętych programem
szkolenia,
-zaprzestał uprawiania sportu objętego programem
szkolenia, z zastrzeżeniem ust 2,
-popełnił przestępstwo z winy umyślnej, którego popełnienie stwierdzono prawomocnym wyrokiem
sądu.
2. W przypadku zaprzestania przez zawodnika
uprawiania sportu z przyczyn czasowej niezdolności
zdrowotnej stwierdzonej przez lekarza medycyny sportowej, okresowe stypendium sportowe jest wypłacane
przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Po tym okresie,
jeżeli zawodnik nie powróci do realizacji szkoleń, pozbawia się go stypendium.
3. Wnioskodawca stypendium – macierzysty klub
sportowy zawodnika w razie wystąpienia okoliczności
wymienionych w § 12 ust. 1 zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o nich Burmistrza.
4. Utrata praw do stypendium sportowego następuje począwszy od miesiąca kolejnego po miesiącu
powstania okoliczności w ust. 1.
5. O pozbawieniu stypendium sportowego Burmistrz zawiadamia pisemnie zawodnika oraz macierzysty klub sportowy.
Przewodniczący Rady
Miejskiej w Wieliczce
Tadeusz Luraniec
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Załącznik nr 2
do uchwały nr IV/27/2010
Rady Miejskiej w Wieliczce
z dnia 30 grudnia 2010 r.

Regulamin przyznawania Sportowej Nagrody Gminy Wieliczka oraz Sportowego Wyróżnienia Gminy Wieliczka
§ 1. Niniejszy Regulamin określa:
-szczegółowe warunki, tryb przyznawania oraz wysokość nagród za wyniki sportowe we współzawodnictwie sportowym indywidualnym i zespołowym
-szczegółowe warunki, tryb przyznawania oraz rodzaje
wyróżnień za wyniki sportowe we współzawodnictwie sportowym indywidualnym i zespołowym
§ 2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
1. nagrodzie – należy przez to rozumieć „Nagrodę
Sportową Gminy Wieliczka”,
2. wyróżnieniu – należy przez to rozumieć „Wyróżnienie Sportowe Gminy Wieliczka”,
3. zawodniku – należy przez to rozumieć członka
klubu sportowego mającego swoją siedzibę i prowadzącego działalność na terenie Gminy Wieliczka,
4. Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka,
5. Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Wieliczka,
6. wnioskach – należy przez to rozumieć wnioski
o przyznanie nagrody lub wyróżnienia,
7. komisji – należy przez to rozumieć komisję rozpatrującą i opiniującą wnioski.
§ 3. 1. Nagroda jest jednorazowym świadczeniem
pieniężnym z budżetu Gminy Wieliczka, które stanowi
wyraz uznania dla zawodnika za osiągnięcie wysokiego
wyniku sportowego we współzawodnictwie sportowym
międzynarodowym lub krajowym i mającym znaczenie
dla społeczności lokalnej.
2. Nagroda finansowa dla zawodnika, wynosi
1000,00 zł.
3. Wyróżnieniem może być patera, puchar, medal
lub dyplom.
§ 4. Liczba i rodzaj przyznawanych w danym roku
kalendarzowym wyróżnień i nagród jest uzależniona od
wysokości środków zaplanowanych na ten cel
w budżecie Gminy Wieliczka.
§ 5. Nagroda lub wyróżnienie może być przyznane
osobie tylko 1 raz w danym roku kalendarzowym.
§ 6. Przepisy niniejszego regulaminu w zakresie
możliwości ubiegania się o przyznanie przewidzianej
w nim nagrody, wyróżnienia sportowego, nie stanowią
podstawy dla roszczeń zawodników ani zobowiązań
organów Gminy Wieliczka do ich przyznania.
§ 7. O nagrodę sportową mogą ubiegać się zawodnicy, którzy:
-są członkami klubów sportowych działających na terenie Gminy lub mieszkają na jej terenie,
-osiągnęli, w roku poprzedzającym złożenie wniosku:

a) w dyscyplinach olimpijskich: zdobył tytuł Mistrza
Małopolski, powołano go do kadry Małopolski
i reprezentuje kadrę na oficjalnych zawodach lub
zdobył miejsce I- X w Mistrzostwach Polski w sportach indywidualnych lub drużynowych,
b) w pozostałych dyscyplinach sportowych : zajął
miejsce I w Mistrzostwach Polski lub jest reprezentantem kadry Polski w zawodach międzynarodowych.
§ 8. Wyróżnienie w dyscyplinach indywidualnych
i zespołowych mogą otrzymać zawodnicy, którzy:
-są członkami klubów sportowych działających na terenie Gminy lub mieszkają na jej terenie
-osiągnęli, w roku poprzedzającym złożenie wniosku,
wysoki wynik sportowy we współzawodnictwie
międzynarodowych lub krajowym: miejsca II-III
w Mistrzostwach Małopolski, lub medalowe
miejsce w prestiżowych zawodach międzynarodowych.
§ 9. 1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody lub wyróżnienia może wystąpić:
-właściwy organ statutowy macierzystego klubu sportowego zawodnika,
-właściwy polski lub okręgowy związek sportowy.
2. Wnioski o przyznanie nagrody lub wyróżnienia
należy składać na dzienniku podawczym Urzędu Miasta
i Gminy Wieliczka do dnia 30 czerwca roku w którym
nagroda lub wyróżnienie ma być przyznane.
3. W wyjątkowych wypadkach nagroda może być
udzielana na wniosek oraz z inicjatywy Burmistrza.
4. Wzory wniosków o przyznanie nagrody i wyróżnienia stanowią załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszego
regulaminu.
§ 10. 1. Wnioski o przyznanie nagród i wyróżnień
rozpatruje powołana przez Burmistrza w drodze Zarządzenia, Komisja:
2. W skład Komisji wchodzą:
-Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka –
Przewodniczący Komisji
-dwóch przedstawicieli Komisji Kultury i Sportu Rady
Miejskiej w Wieliczce
-dwóch przedstawicieli Burmistrza
3. Do zadań Komisji należy:
-analiza formalna i merytoryczna wniosków z uwzględnieniem znaczenia danego sportu dla Gminy,
-wyłonienie kandydata do nagrody lub wyróżnienia,
-zaproponowanie nagrody lub rodzaju wyróżnienia
dla poszczególnych zawodników.
4. Komisja przedkłada Burmistrzowi listę z propozycjami nagród lub rodzajem wyróżnień dla poszczególnych zawodników.
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§ 11. 1. Nagrody i wyróżnienia przyznaje Burmistrz.
Decyzję o ich przyznaniu podejmuje Burmistrz w drodze
Zarządzenia.

i Gminy Wieliczka oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

2. Decyzja Burmistrza jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Wieliczce
Tadeusz Luraniec

3. Lista zawodników, którym przyznano nagrodę
lub wyróżnienie podlega niezwłocznie ogłoszeniu na
stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 39

– 2116 –

Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania Sportowej Nagrody Gmniy Wieliczka
oraz Sportowego Wyróżnienia Gminy Wieliczka
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Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce
Tadeusz Luraniec
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Załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania Sportowej Nagrody Gminy Wieliczka i Sportowego Wyróżnienia GmiGm
ny Wieliczka
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Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce
Tadeusz Luraniec
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UCHWAŁA NR IV/28/2010
RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE
z dnia 30 grudnia 2010 r.
w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania oraz wysokości nagród i rodzajów wyróżnień Gminy
Wieliczka dla trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej
Na podstawie art.18 ust 1 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( tekst jednolity
Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz 1591 z późn. zm.) art 35
ust. 5,6 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r o sporcie
( Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz 857), Rada Miejska
w Wieliczce uchwala, co następuje:
§ 1. Ustanawia się nagrodę i wyróżnienie Gminy
Wieliczka dla trenerów oraz innych osób wyróżniających
się osiągnięciami w działalności sportowej.
§ 2. 1. Nadaje się nagrodzie, o której mowa w § 1
nazwę „Sportowa Nagroda Gminy Wieliczka dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami
w działalności sportowej”
2. Nadaje się wyróżnieniu, o którym mowa w § 1
nazwę „Sportowe Wyróżnienie Gminy Wieliczka dla
trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej”
§ 3. Nagrody i wyróżnienia sportowe dla trenerów
i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej, finansowane są ze środków zapla-

nowanych na ten cel w uchwałach budżetowych Gminy
Wieliczka.
§ 4. Przyjmuje się Regulamin przyznawania Sportowej Nagrody Gminy Wieliczka dla trenerów i innych
osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności
sportowej oraz Sportowego Wyróżnienia Gminy Wieliczka dla trenerów i innych osób wyróżniających się
osiągnięciami w działalności sportowej, określony
w Załączniku do niniejszej Uchwały.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta i Gminy Wieliczka.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Miejskiej w Wieliczce
Tadeusz Luraniec

Załącznik nr 1
do uchwały nr IV/28/2010
Rady Miejskiej w Wieliczce
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Regulamin przyznawania Sportowej Nagrody Gminy Wieliczka dla trenerów i innych osób wyróżniających się
osiągnięciami w działalności sportowej oraz Sportowego Wyróżnienia Gminy Wieliczka dla trenerów
i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej
§ 1. Niniejszy Regulamin określa:
-szczegółowe warunki, tryb przyznawania oraz wysokość nagród dla trenerów i innych osób za osiągnięcia w działalności sportowej,
-szczegółowe warunki, tryb przyznawania oraz rodzaje
wyróżnień dla trenerów i innych osób za osiągnięcia w działalności sportowej.
§ 2. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:
1. nagrodzie - należy przez to rozumieć „ Sportową Nagrodę Gminy Wieliczka dla trenerów i innych
osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności
sportowej”,

6. komisji - należy przez to rozumieć komisję rozpatrującą i opiniującą wnioski.
§ 3. 1. Nagroda jest jednorazowym świadczeniem
pieniężnym z budżetu Gminy, które stanowi wyraz
uznania dla trenerów i innych osób wyróżniających się
osiągnięciami w działalności sportowej, za ich działalność mającą szczególne znaczenie dla społeczności
lokalnej.
2. Nagroda finansowa dla trenerów i innych osób
wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej wynosi 1000,00 zł.
3. Wyróżnieniem może być patera lub puchar.

2. wyróżnieniu - należy przez to rozumieć „ Sportowe Wyróżnienie Gminy Wieliczka dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej”,

§ 4. Liczba i rodzaj przyznawanych w danym roku
kalendarzowym wyróżnień i nagród jest uzależniona od
wysokości środków zaplanowanych na ten cel w budżecie Gminy.

3. Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka,

§ 5. Nagroda lub wyróżnienie może być przyznane
osobie tylko 1 raz w danym roku kalendarzowym.

4. Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Wie-

§ 6. Przepisy niniejszego regulaminu w zakresie
możliwości ubiegania się o przyznanie przewidzianej
w nim nagrody, wyróżnienia sportowego, nie stanowią
podstawy dla roszczeń trenerów i innych osób wyróż-

liczka,
5. wnioskach - należy przez to rozumieć wnioski
o przyznanie nagrody lub wyróżnienia,
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niających się osiągnięciami w działalności sportowej ani
zobowiązań organów Gminy do ich przyznania.
§ 7. O nagrodę mogą ubiegać się trenerzy i inne
osoby wyróżniające się osiągnięciami w działalności
sportowej które:
-działają na rzecz klubów sportowych mających swoją
siedzibę i działających na terenie Gminy Wieliczka,
-wyróżniły się aktywnością dla rozwoju danej dyscypliny sportu mającej szczególne znaczenie dla
społeczności lokalnej,
-pracą szkoleniową przyczynili się do osiągnięcia przez
swoich podopiecznych, w roku poprzedzającym
złożenie wniosku, wysokich wyników we współzawodnictwie sportowym:
a) w dyscyplinach olimpijskich: tytuł Mistrza Małopolski, powołanie do kadry Małopolski i reprezentacja
kadry na oficjalnych zawodach lub zdobycie miejsc
I - X w Mistrzostwach Polski w sportach indywidualnych lub drużynowych,
b) w pozostałych dyscyplinach sportowych: zajęcie
miejsca I w Mistrzostwach Polski lub reprezentowanie kadry Polski w zawodach miedzynarodowych.
§ 8. O wyróżnienie mogą ubiegać się trenerzy i inne
osoby wyróżniające się osiągnięciami w działalności
sportowej które:
-działają na rzecz klubów sportowych mających swoją
siedzibę i działających na terenie Gminy Wieliczka,
-wyróżniły się aktywnością dla rozwoju danej dyscypliny sportu mającej szczególne znaczenie dla
społeczności lokalnej,
-pracą szkoleniową przyczyniły się do osiągnięcia
przez swoich podopiecznych, w roku poprzedzającym złożenie wniosku, wysokich wyników we
współzawodnictwie sportowym krajowym: miejsca II-III w Mistrzostwach Małopolski lub medalowe miejsce w prestiżowych zawodach międzynarodowych.
§ 9. 1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody lub wyróżnienia może wystąpić:
-właściwy organ statutowy macierzystego klubu sportowego trenera i innej osoby wyróżniajcej się
osiągnięciami w działalności sportowej,
-właściwy polski lub okręgowy związek sportowy,
-Rada Miejska w Wieliczce na wniosek Komisji Kultury
i Sportu.

Poz. 334

2. Wnioski o przyznanie nagrody lub wyróżnienia
należy składać na dzienniku podawczym Urzędu Miasta
i Gminy Wieliczka do dnia 30 czerwca roku, w którym
nagroda lub wyróżnienie ma być przyznane.
3. W wyjątkowych wypadkach nagroda może być
przyznawana na wniosek oraz z inicjatywy Burmistrza.
4. Wzory wniosków o przyznanie nagrody lub wyróżnienia określają załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszego
Regulaminu.
§ 10. 1. Wnioski o przyznanie nagród i wyróżnień
rozpatruje powołana przez Burmistrza w drodze Zarządzenia Komisja.
2. W skład komisji wchodzą:
-Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka –
Przewodniczący Komisji,
-dwóch przedstawicieli Komisji Kultury i Sportu Rady
Miejskiej w Wieliczce,
-dwóch przedstawicieli Burmistrza.
3. Do zadań komisji należy:
-analiza
formalna
i merytoryczna
wniosków
z uwzględnieniem znaczenia danej dyscypliny
sportu dla Gminy,
-wyłonienie kandydata do nagrody lub wyróżnienia,
-zaproponowanie nagrody lub wyróżnienia dla poszczególnych kandydatów .
4. Komisja przedkłada Burmistrzowi listę z propozycjami nagród lub rodzajem wyróżnienia dla poszczególnych kandydatów.
§ 11. 1. Nagrody i wyróżnienia przyznaje Burmistrz
w drodze Zarządzenia.
2. Decyzja Burmistrza jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
3. Lista trenerów i innych osób wyróżniających się
osiągnięciami w działalności sportowej, którym przyznano
nagrodę lub wyróżnienie podlega niezwłocznie ogłoszeniu
na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka
i tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej.
Przewodniczący Rady
Miejskiej w Wieliczce
Tadeusz Luraniec
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Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania Sportowej Nagrody Gminy Wieliczka dla trenerów i innych
osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej oraz Sportowego Wyróżnienia Gminy Wieliczka
dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej
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Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce
Tadeusz Luraniec
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Załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania Sportowej Nagrody Gminy Wieliczka dla trenerów
i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej oraz Sportowego Wyróżnienia
Gminy Wieliczka dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej
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Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce
Tadeusz Luraniec
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UCHWAŁA NR IV/30/2010
RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE
z dnia 30 grudnia 2010 r.
w sprawie zmiany Statutu Centrum Kultury i Turystyki w Wieliczce
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 9 i 10 , art.18 ust. 2
pkt. 9 lit "h", art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 i art. 42
Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz
art. 13 ust. 2 Ustawy z dnia 25 października 1991 r.
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
(tekst jednolity : Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 z późn.
zm.) Rada Miejska w Wieliczce, uchwala co następuje:

„16) Prowadzenia zajęć o charakterze sportowo rekreacyjnym"
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta i Gminy Wieliczka.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia jej ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

§ 1. W statucie Centrum Kultury i Turystyki
w Wieliczce stanowiącym załącznik do Uchwały
nr XLVI/360/2005 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia
27 października 2005 r. w § 7 ust.2 dodaje się pkt.16
w brzmieniu:

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Wieliczce
Tadeusz Luraniec
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• Informacja o warunkach rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urzędowego:
Dziennik rozpowszechniany jest w drodze prenumeraty pełnej lub ograniczonej.
Reklamacje z powodu nieotrzymania poszczególnych numerów w prenumeracie pełnej należy zgłaszać telefonicznie na nr: (061) 835 35 36
do ESUS Agencja Reklamowo-Wydawnicza Tomasz Przybylak, 61-815 Poznań, ul. Ratajczaka 26/8 do 5 dni po otrzymaniu następnego kolejnego
numeru, zgłoszenie po tym terminie nie będzie uwzględnione.
• Informacja o czasie i miejscu, w którym wyłożone są do powszechnego wglądu zbiory Dziennika Urzędowego 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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