DZIENNIK URZĘDOWY
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Kraków, dnia 10 sierpnia 2011 r.
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Rady Powiatu w Bochni z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie utworzenia Publicznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Dąbrowicy.

23744

Rady Powiatu w Bochni z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie utworzenia
Przedszkola Specjalnego w Bochni.

23749

Rady Powiatu w Bochni z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie włączenia Przedszkola Specjalnego w struktury organizacyjne Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego im. ks. Jana Twardowskiego w Bochni.

23755

Rady Powiatu w Bochni z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany planu
sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych w Powiecie Bocheńskim.

23756

Rady Powiatu w Bochni z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w Statucie
Powiatu Bocheńskiego.

23756

Rady Powiatu w Bochni z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie przekształcenia
SP ZOZ w Bochni "Szpital Powiatowy" im. bł. Marty Wieckiej poprzez likwidację Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Uściu Solnym działającego w strukturze
Szpitala.

23759

Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia
Statutu Zarządu Dróg Powiatowych z/s Jakubowice 75.

23759

Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie opłat i kosztów związanych z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów.

23761

Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia
zasad udzielania Stypendium Powiatu Tarnowskiego dla najzdolniejszych
uczniów i studentów – mieszkańców Powiatu Tarnowskiego i uczniów szkół
ponadgimnazjalnych Powiatu Tarnowskiego będących mieszkańcami innego
Powiatu oraz przyjęcia zasad przyznawania stypendium.

23762
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Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie opłat za
świadczenia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Czarny
Dunajec w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

23767

Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie likwidacji
Zakładu Usług Komunalnych Gminy Czchów.

23768

Rady Gminy Jordanów - gmina z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie: określenia zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych
mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Jordanów lub jej
jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz
wskazania organów do tego uprawnionych.

23769

Rady Gminy Kamienica z dnia 10 czerwca 2011 r. w sprawie: ustalenie sieci
publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Kamienica.

23771
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Rady Gminy Kościelisko z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości okresowych stypendiów
sportowych.

23771

Rady Gminy Kościelisko z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie wyróżnień i nagród
za wysokie wyniki i osiągnięcia w działalności sportowej.

23772

Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia
statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Lisiej Górze.

23773

Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie: zmiany
uchwały budżetowej Gminy Lisia Góra na 2011 r. Nr III/18/2011 z 18 stycznia 2011 r.

23775

Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie: zmiany
uchwały nr IV/29/11 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie
zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na
wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych
z nową inwestycją na terenie Gminy Lisia Góra.

23784

Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 21 czerwca 2011 r. W sprawie: określenia
trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków
rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej.

23795

Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie określenia
górnych stawek opłat za usługi w zakresie wywozu nieczystości płynnych
z nieruchomości.

23798

Rady Gminy Lanckorona z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie: zmian uchwały
budżetowej Gminy Lanckorona na rok 2011.

23798

Rady Gminy Lanckorona z dnia 29 czerwca 2011 r. zmieniająca uchwałę
Nr XXVI/159/09 Rady Gminy Lanckorona z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie
uchwalenia regulaminu określającego zasady przyznawania dodatków za
wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym na terenie Gminy Lanckorona oraz zasady
przyznawania tym nauczycielom wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw i nagród.

23800

Rady Gminy Lanckorona z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Lanckorona.

23800

Rady Gminy Poronin z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie
Gminy Poronin na rok 2011.

23801

Rady Gminy Stryszawa z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie wprowadzenia
zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2011 nr IV/21/11 Rady Gminy Stryszawa
z dnia 27 stycznia 2011 r.

23809

Rady Gminy Stryszawa z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

23821

Rady Miejskiej Szczucinie z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia opłat
za pobyt dziecka w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę
Szczucin.

23821

Rady Miejskiej Szczucinie z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie trybu udzielania
i rozliczania dotacji oraz ustalania stawek dotacji dla przedszkoli i szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Szczucin przez inne podmioty niż
jednostki samorządu terytorialnego i ministrów.

23826

Rady Miejskiej Szczucinie z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie w sprawie zasad udzielania stypendium naukowego i sportowego dla uczniów i studentów.

23833

Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie zmian nazwy
w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczucinie.

23834
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Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany
w statucie samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą ,, Zakład Usług
Komunalnych w Szczucinie”.

23834

Rady Miasta i Gminy w Szczucinie z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie: zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa.

23835

Rady Gminy Tymbark z dnia 15 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia zasad i wysokości opłat za świadczenia w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Tymbark, wykraczające poza podstawę programową.

23837

Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie Statutu Zespołu Żłobków w Tarnowie.

23838

Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia
wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobkach prowadzonych przez Gminę
Miasta Tarnowa.

23841

Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia
wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Prezydenta Miasta Tarnowa.

23841

Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 30 czerwca 2011 r. zmieniająca uchwałę
w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle
Somatycznie Chorych im. Świętego Brata Alberta w Tarnowie.

23842

Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 30 czerwca 2011 r. zmieniająca uchwałę
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Tarnowa.

23842

Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 30 czerwca 2011 r. zmieniająca uchwałę
w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Miasta Tarnowa.

23851

Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 30 czerwca 2011 r. zmieniająca uchwałę
w sprawie bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności.

23852

Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w Statucie Zakładu Składowania Odpadów Komunalnych w Tarnowie.

23853

Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia
opłaty za świadczenia przekraczające wymiar czasu zajęć w Publicznym Przedszkolu w Wietrzychowicach.

23853

Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie nadania
Statutu Zakładowi Eksploatacji Urządzeń Komunalnych i Wodociągów w Wietrzychowicach.

23854

Rady Gminy Zawoja z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 r.

23856

Rady Gminy Zawoja z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za
świadczenia udzielone przez przedszkole, dla którego organem prowadzącym
jest gmina Zawoja.

23859

Rady Gminy Zawoja z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie włączenia Szkoły Podstawowej Nr 2 im. ks. Kardynała Karola Wojtyły w Zawoi Wilcznej w skład
Zespołu Szkół w Zawoi Wilcznej.

23860

Rady Gminy Zawoja z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały
Nr XXIV/134/2000 z dnia 30 marca 2000 roku dotyczącej Statutu Gminnego
Centrum Kultury Promocji i Turystyki w Zawoi oraz uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Gminnego Centrum Kultury Promocji i Turystyki w Zawoi.

23861
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UCHWAŁA NR X/90/2011
RADY POWIATU W BOCHNI
z dnia 17 czerwca 2011 r.
w sprawie utworzenia Publicznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Dąbrowicy.
Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1, art. 9 ust. 1 pkt 3
lit. „e”, art. 58 ust. 1 i 6, art. 60 ust. 1 w związku z art. 5c
pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie
oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572
z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U.
z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), Rada Powiatu
w Bochni uchwala, co następuje:
§ 1. Tworzy się Publiczne Uzupełniające Liceum
Ogólnokształcące dla Dorosłych w Dąbrowicy - dwuletnią publiczną szkołę ponadgimnazjalną dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej, które rozpocznie
działalność od 1 września 2011 roku. Siedzibą szkoły jest
budynek Zespołu Szkół w Dąbrowicy.

§ 2. Niniejsza uchwała stanowi akt założycielski
szkoły.
§ 3. Organizację szkoły określa statut stanowiący
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu w Bochni.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Powiatu w Bochni
Aleksander Rzepecki
Załącznik
do uchwały Nr X/90/2011
Rady Powiatu w Bochni
z dnia 17 czerwca 2011 r.

STATUT UZUPEŁNIAJĄCEGO LICEUM OGGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH W DĄBROWICY
Rozdział 1
NAZWA SZKOŁY

3) występuje z wnioskami do Dyrektora Szkoły
w sprawach dydaktyczno - wychowawczych
i opiekuńczych.

§ 1.
1. Nazwa szkoły: UZUPEŁNIAJĄCE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH W DĄBROWICY.
2. Siedziba szkoły mieści się w budynku Zespołu Szkół
im. prof. Jana Zdzisława Włodka w Dąbrowicy.
3. Ustalona nazwa jest używana przez szkołę w pełnym
brzmieniu.
4. Szkoła używa pieczęci okrągłej o treści: UZUPEŁNIAJĄCE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH W DĄBROWICY.
5. Nauka w szkole trwa 2 lata i jest prowadzona w systemie
zaocznym.
6. Organem prowadzącym szkołę jest Powiat Bocheński.
Rozdział 2
ZADANIA ORGANU PROWADZĄCEGO SZKOŁĘ
§ 2.
1. Organ prowadzący Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych:
1) odpowiada za działalność szkoły,
2) sprawuje nadzór na działalnością szkoły w zakresie:
a) spraw finansowych i administracyjnych,
b) prawidłowości dysponowania środkami budżetowymi,
c) gospodarowania mieniem,
d) przestrzegania przepisów bhp pracowników
i uczniów oraz przepisów dotyczących organizacji szkoły,

Rozdział 3
CELE I ZADANIA SZKOŁY
§ 3.
1. Szkoła zapewnia słuchaczom:
1) naukę poprawnego i swobodnego wypowiadania się w mowie i piśmie,
2) poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie
rzetelnej wiedzy w zakresie umożliwiającym
zdanie egzaminu maturalnego i podjęcie dalszego kształcenia,
3) dochodzenie do rozumienia, a nie tylko pamięciowego opanowania przekazywanych treści,
4) rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności,
5) rozwijanie zdolności myślenia analityczno - syntetycznego,
6) traktowanie wiadomości przedmiotowych,
w sposób prowadzący do lepszego rozumienia
świata, ludzi i siebie,
7) poznawanie zasad rozwoju osobowego i życia
społecznego,
8) poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej
i światowej.
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gród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły.

Rozdział 4
ORGANY SZKOŁY
§ 4.
1. Organami szkoły są:
1) Dyrektor Szkoły
2) Rada Pedagogiczna
3) Samorząd Słuchaczy.
2. Dyrektor szkoły kieruje jej działalnością oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Do zadań Dyrektora należy
w szczególności:
1) sprawowanie nadzoru pedagogicznego,
2) realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej podjetych w ramach jej kompetencji stanowiących,
3) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponoszenie odpowiedzialności
za ich prawidłowe wykorzystanie,
4) organizowanie administracyjnej, finansowej
i gospodarczej obsługi szkoły,
5) współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych,
6) kierowanie pracą rady pedagogicznej,
7) nadzór nad dokumentacją personalną,
8) nadzór nad dokumentacją pedagogiczną
i archiwalną,
9) kierowanie doskonaleniem zawodowym nauczycieli i nadzór nad pracą nauczycielskich zespołów przedmiotowych i klasowych,
10) opieka nad nauczycielami rozpoczynającymi
pracę,
11) prowadzenie prac związanych z oceną pracy
nauczycieli, hospitacje zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
12) kierowanie pracą szkolnej komisji rekrutacyjno
- kwalifikacyjnej,
13) organizowanie egzaminu maturalnego i przewodniczenie szkolnemu zespołowi egzaminacyjnemu egzaminu maturalnego,
14) opieka nad biblioteką szkolną,
15) nadzór nad stanem pomocy naukowych i ich
wykorzystaniem,
16) dbałość o bezpieczeństwo i higienę pracy,
17) odpowiedzialność za prawidłowe gospodarowanie środkami budżetowym,
18) odpowiedzialność za prawidłowe gospodarowanie środkami specjalnymi,
19) odpowiedzialność za prawidłowe gospodarowanie funduszem socjalnym,
20) utrzymywanie kontaktów z zakładowymi organizacjami związkowymi,
21) wykonywanie innych zadań wynikających
z przepisów szczególnych.
3. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników nie
będących nauczycielami. Decyduje w sprawach:
1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych
pracowników szkoły,
2) przyznawania nagród Dyrektora,
3) wymierzania kar porządkowych nauczycielom
i innym pracownikom szkoły,
4) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii
rady pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, na-

§ 5. Dyrektor Szkoły ma prawo do wstrzymania
uchwał rady pedagogicznej niezgodnych z przepisami
prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor
zawiadamia kuratora oświaty i organ prowadzący.
§ 6. Dyrektor kieruje pracą szkoły, współpracując
z Wicedyrektorem do spraw pedagogicznych, Przydział
obowiązków Wicedyrektora do spraw pedagogicznych:
1) odpowiedzialność za plan lekcji i dyżurów nauczycielskich,
2) kontrola dyscypliny pracy nauczycieli, organizacja
zastępstw, sporządzanie wykazu przepracowanych
godzin ponadwymiarowych,
3) nadzór nad realizacją planu imprez szkolnych,
4) organizacja rekrutacji, egzaminów maturalnych oraz
klasyfikacji,
5) kontrola dokumentacji klasowej (dzienników, arkuszy
ocen),
6) nadzór nad preorientacją zawodową,
7) hospitacje zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.
§ 7. Tryb powoływania i odwoływania Dyrektora
określa ustawa o systemie oświaty i wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze.
§ 8.
1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w Uzupełniającym
Liceum
Ogólnokształcącym
dla
Dorosłych
w systemie zaocznym tworzą Radę Pedagogiczną
tej szkoły, która jest kolegialnym organem powołanym do rozpatrywania i rozstrzygania spraw związanych z całokształtem działalności szkoły. Protokoły posiedzeń sporządza się w sposób określony w
regulaminie Rady Pedagogicznej Uzupełniającego
Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych. Nauczyciele kierują samodzielną nauką słuchaczy ułatwiając im osiąganie jak najlepszych wyników
przez:
1) zapoznanie z programami nauczania i wymaganiami edukacyjnymi,
2) stosowanie aktywizujących metod nauczania
podczas konsultacji zbiorowych,
3) ocenianie i recenzowanie prac kontrolnych
i projektowych.
2. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej
należy
1) zatwierdzanie planów pracy szkoły,
2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji słuchaczy,
3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji
i eksperymentów pedagogicznych w szkole,
4) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego
nauczycieli szkoły,
5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia
z listy słuchaczy.
3. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1) organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
2) projekt planu finansowego szkoły lub placówki,
3) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom
odznaczeń, nagród lub innych wyróżnień,
4) propozycje Dyrektora Szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ra-
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mach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
§ 9. Do zadań nauczycieli należy:
1) wybór programów nauczania oraz dobór podręczników do ich realizacji,
2) opracowanie planów dydaktyczno - wynikowych,
3) poinformowanie słuchaczy o wymaganiach edukacyjnych,
4) systematyczne przygotowanie się do zajęć z wykorzystaniem osiągnięć nowoczesnej techniki,
5) wdrażanie słuchaczy do samodzielnej pracy, rozwijanie ich zainteresowań,
6) ocenianie i recenzowanie prac kontrolnych.
§ 10. Nauczyciele mają w szczególności prawo do:
1) poszanowania ich godności osobistej przez słuchaczy,
pracowników szkoły i ich zwierzchników,
2) warunków pracy umożliwiających właściwe wywiązywanie się z powierzonych obowiązków,
3) zgłaszania postulatów związanych z funkcjonowaniem szkoły.
§ 11. Słuchacze szkoły tworzą Samorząd Słuchaczy,
który reprezentuje ogół słuchaczy.
1) samorząd działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez ogół słuchaczy lub ich przedstawicieli,
2) samorząd przedstawia Dyrektorowi wnioski i opinie
we wszystkich sprawach związanych z funkcjonowaniem szkoły,
3) samorząd może organizować działalność kulturalno oświatową, sportową i rozrywkową, zgodnie z potrzebami słuchaczy i możliwościami organizacyjnymi szkoły.
Rozdział 5
Organizacja szkoły.
§ 12.
1. Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział opiece jednemu z nauczycieli, zwanemu „opiekunem semestru".
2. Słuchacze mogą wystąpić z prośbą o zmianę opiekuna, podając uzasadnienie na piśmie, przy aprobacie większości. Dyrektor Szkoły po zbadaniu zarzutów i uzgodnieniu z Radą Pedagogiczną Liceum
Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Dąbrowicy informuje wnioskodawcę o załatwieniu sprawy.
3. Nauka trwa 2 lata. Terminy rozpoczynania i kończenia
zajęć dydaktyczno-wychowawczych, egzaminów
wyznacza Dyrektor Szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi organizacji roku
szkolnego.
4. Szczegółową organizację nauczania w danym roku
szkolnym określa arkusz organizacyjny opracowany przez Dyrektora Szkoły w terminach do 10 września każdego roku. Arkusz organizacyjny zatwierdza organ prowadzący szkołę.
5. Arkusz organizacyjny szkoły zaocznej zawiera liczbę
godzin dydaktycznych, listę pracowników szkoły,
nazwy zajęć edukacyjnych, ilość prac kontrolnych,
egzaminów ustnych i pisemnych.
6. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony ze słuchaczy odbywających obowiązkowe zajęcia edukacyjne określone planem na-
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uczania. Liczba słuchaczy na I roku nauki powinna
wynosić co najmniej 25 osób.
7. W przypadku gdy liczba słuchaczy przekracza 25 dokonuje się podziału na grupy na zajęciach nauki języków obcych, technologii informacyjnej.
8. Podstawową formą pracy ze słuchaczami są konsultacje zbiorowe prowadzone w systemie klasowolekcyjnym z wykorzystaniem pracowni. Konsultacje
odbywają się według rozkładu zajęć opracowanego
na dany semestr na podstawie planów nauczania.
Czas trwania zajęć wynosi 90 minut. Przerwa miedzy zajęciami wynosi 15 minut.
9. Dopuszcza się możliwość organizowania konsultacji
indywidualnych w wymiarze 20% ogólnej liczby
godzin w semestrze.
10. Szkoła organizuje dla słuchaczy dwie konferencje
instruktażowe w czasie jednego semestru: pierwszą wprowadzającą do pracy w semestrze, drugą
przedegzaminacyjną.
Rozdział 6
Słuchacze szkoły.
§ 13.
1. Do szkoły uczęszczają osoby, które ukończyły zasadniczą szkołę zawodową.
2. Rekrutacja słuchaczy do szkoły odbywa się zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej
w sprawie warunków przyjmowania uczniów do
publicznych szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych oraz decyzji Małopolskiego
Kuratora Oświaty w Krakowie.
3. Szczegółowe kryteria określa Regulamin Rekrutacji
opracowany na każdy rok szkolny.
4. Kandydatów do klasy pierwszej kwalifikuje Komisja
Rekrutacyjno - Kwalifikacyjna.
5. Komisję powołuje corocznie Dyrektor Szkoły.
6. Kandydatom przysługuje odwołanie się od decyzji
Komisji do Dyrektora Szkoły w ciągu trzech dni od
ogłoszenia wyników.
7. Dyrektor rozpatruje odwołanie i podejmuje decyzję
ostateczną w ciągu trzech dni od daty zakończenia
składania odwołań oraz podaje jej uzasadnienie na
piśmie zainteresowanym kandydatom.
8. Podstawą przyjęcia na semestr I jest świadectwo
ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej oraz
spełnienie dodatkowych wymagań kwalifikacyjnych określonych przez Dyrektora Szkoły zgodnych
z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej
i Kuratorium Oświaty dotyczącymi rekrutacji.
§ 14. Obowiązkiem słuchacza jest:
1) uczęszczanie i aktywny udział w zajęciach,
2) przestrzeganie ogólnie obowiązujących przepisów
i zarządzeń Dyrektora Szkoły.
§ 15. Słuchacz ma prawo do:
1. korzystania z pomieszczeń szkoły i urządzeń pomocniczych,
2. zgłaszania Dyrektorowi Szkoły wniosków dotyczących
organizacji zajęć i warunków nauki,
3. aktywnego działania w Samorządzie Słuchaczy,
4. jawnej oceny semestralnej z zachowaniem zasad
ochrony danych osobowych.
§ 16. Słuchacz może być skreślony z listy danego
semestru, jeżeli:
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1) nie uczęszcza na zajęcia i ma nieusprawiedliwioną
nieobecność,
2) narusza podstawowe zasady współżycia poprzez:
a) agresywne zachowanie wobec kolegów, nauczycieli pracowników szkoły,
b) używanie i rozprowadzanie narkotyków, alkoholu, papierosów na terenie szkoły, oraz podczas
organizowanych przez szkołę zajęć dodatkowych, wycieczek,
c) kradzież, wymuszanie, przestępstwa komputerowe,
d) uniemożliwianie prowadzenia zajęć lub ich dezorganizację (np. rozpylanie gazu, niszczenie
sprzętu, wnoszenie do szkoły petard, ostrych
narzędzi i innych przedmiotów zagrażających
życiu i zdrowiu).
Rozdział 7
Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania
i promowania słuchaczy.
§ 17.
1. Podstawą oceniania i klasyfikowania słuchacza w szkole
dla dorosłych prowadzonej w formie zaocznej są egzaminy semestralne przeprowadzane z poszczególnych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym
planie nauczania.
2. Klasyfikowanie słuchaczy rozpoczyna się w ostatnim
tygodniu nauki każdego semestru, a semestrach
programowo najwyższych w ostatnich dwóch tygodniach nauki.
3. Oceny z poszczególnych obowiązkowych przedmiotów nauczania dokonywane są na podstawie egzaminów pisemnych i ustnych.
4. Oceny wyraża się w stopniach szkolnych według
następującej skali
5. Ustala się następujące kryteria stopni:
stopnie
celujący
bardzo dobry
dobry
dostateczny
dopuszczający
niedostateczny

skrót literowy
cel
bdb
db
dst
dop
ndst

oznaczenie cyfrowe
6
5
4
3
2
1

1) stopień celujący otrzymuje słuchacz, który:
a) posiada wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania zajęć edukacyjnych w danym semestrze, samodzielnie
i twórczo rozwija własne uzdolnienia,
b) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych z programu zajęć
edukacyjnych przewidzianych dla danego
semestru, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające
poza program nauczania danego semestru.
2) stopień bardzo dobry otrzymuje słuchacz, który:
a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności
określony programem nauczania zajęć edukacyjnych w danym semestrze,
b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy
teoretyczne praktyczne potrafi zastosować
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posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań
i problemów w nowych sytuacjach.
3) stopień dobry otrzymuje słuchacz, który:
a) nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania w danym semestrze ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w podstawach programowych,
b) poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje
samodzielnie typowe zadania teoretyczne
i praktyczne.
4) stopień dostateczny otrzymuje słuchacz, który:
a) opanował wiadomości i umiejętności na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w podstawach programowych,
b) rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu trudności.
5) stopień dopuszczający otrzymuje słuchacz, który:
a) ma braki w opanowaniu podstaw programowych, ale braki nie przekraczają możliwości uzyskania przez słuchacza podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu
dalszej nauki,
b) rozwiązuje typowe zadania o niewielkim
stopniu trudności.
6) stopień niedostateczny otrzymuje słuchacz, który:
a) nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawach programowych poszczególnych zajęć edukacyjnych w danym
semestrze i braki te uniemożliwiają mu dalsze
zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu,
b) nie jest w stanie rozwiązać zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności.
6. Oceny wiedzy i umiejętności słuchacza w zakresie
danych zajęć edukacyjnych ustala nauczyciel tych
zajęć w sposób zgodny z ww. kryteriami.
7. Wszystkie oceny słuchacza są jawne.
8. Ocena ustalona przez nauczyciela nie może być uchylona ani zmieniona decyzją administracyjną.
9. Dopuszcza się stosowanie skrótów przy wpisywaniu
ocen semestralnych do arkusza ocen słuchacza.
Oceny końcowe oraz oceny w dokumentach wydawanych przez szkołę należy wpisywać w pełnym
brzmieniu.
10. W szkole dla dorosłych słuchacz jest promowany po
każdym semestrze.
11. Słuchaczom nie ustala się ocen z zachowania.
§ 18.
1. Egzaminy semestralne i końcowe w szkole dla dorosłych.
1) podstawą oceniania i klasyfikowania są egzaminy semestralne i końcowe.
2) egzaminy semestralne przeprowadza się z obowiązkowych zajęć edukacyjnych objętych planem
nauczania danego semestru, których nauka jest
kontynuowana w semestrach następnych.
3) egzaminy końcowe przeprowadza się w semestrach, w których kończy się nauczanie poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych i ze wszystkich obowiązkowych zajęć nauczania w semestrze programowo najwyższym.
4) warunkiem dopuszczenia słuchacza do egzaminu jest uczęszczanie na obowiązkowe konsulta-
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cje oraz otrzymanie pozytywnych ocen z ćwiczeń i prac kontrolnych przewidzianych planem
nauczania.
5) w przypadku gdy słuchacz otrzyma ocenę niedostateczną z pracy kontrolnej obowiązany jest
wykonać w terminie określonym przez nauczyciela drugą pracę kontrolną.
6) do egzaminu semestralnego lub końcowego
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych w określonym semestrze może być również dopuszczony słuchacz, który nie mógł uczęszczać
z uzasadnionych przyczyn na obowiązkowe
konsultacje pod warunkiem, że wykonał ćwiczenia lub prace kontrolne i uzyskał z nich oceny co najmniej dopuszczające.
7) słuchacz, który z uzasadnionych przyczyn nie
mógł przystąpić do egzaminów semestralnych
w danej sesji egzaminacyjnej, składa te egzaminy w terminie dodatkowym wyznaczonym
przez Dyrektora Szkoły.
8) terminy dodatkowe o których mowa wyżej powinny być wyznaczone po zakończeniu semestru jesiennego najpóźniej do końca lutego a w
sesji wiosennej odpowiednio do 15 września.
9) słuchacze zdają egzamin pisemny i ustny
z języka polskiego, języka obcego i matematyki.
Z pozostałych zajęć edukacyjnych słuchacze
zdają tylko egzamin ustny.
10) słuchacz może być zwolniony przez nauczyciela
egzaminatora z ustnego egzaminu semestralnego jeżeli w ciągu semestru był aktywny na
obowiązkowych zajęciach, otrzymał ocenę co
najmniej bardzo dobrą z egzaminu semestralnego pisemnego i uzyskał z ćwiczeń oraz prac
kontrolnych odnotowanych w dzienniku zajęć
w większości oceny bardzo dobre i dobre.
Zwolnienie to jest równoznaczne ze złożeniem
egzaminu semestralnego z wynikiem co najmniej bardzo dobrym.
11) egzaminy semestralne lub końcowe ustne
przeprowadzają nauczyciele określonych zajęć
edukacyjnych uczących w danym oddziale
W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Szkoły
może wyznaczyć na egzaminatora innego nauczyciela danych zajęć edukacyjnych.
12) tematy egzaminu semestralnego pisemnego
i ustnego w danym semestrze opracowuje nauczyciel danych zajęć edukacyjnych i przedkłada je dyrektorowi najpóźniej na dwa tygodnie
przed sesją egzaminacyjną.
13) termin egzaminów semestralnych i końcowych
powinien podany być do wiadomości słuchacza
przez Dyrektora Szkoły co najmniej na dwa tygodnie przed egzaminem końcowym i powinny
obejmować podstawowe zagadnienia programowe z zakresu całego programu danych zajęć
edukacyjnych.
14) na każdy z pisemnych egzaminów semestralnych przeznacza się dwie godziny lekcyjne (po
45 minut), a na każdy końcowy egzamin pisemny trzy godziny lekcyjne (po 45 minut).
15) w ciągu jednego dnia słuchacz może zdawać dwa
egzaminy pisemne lub trzy egzaminy ustne.
16) wszystkie egzaminacyjne prace pisemne słuchacz wykonuje na papierze opatrzonym podłużną pieczęcią szkoły.
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17) na egzaminie semestralnym lub końcowym słuchacz może korzystać z tablic matematycznych,
kalkulatorów i słowników języków obcych.
18) słuchacz, który zakończył pracę oddaje ją egzaminatorowi i opuszcza salę.
19) ocenione pisemne prace egzaminacyjne końcowe z dwóch semestrów programowo najwyższych przechowuje się w szkole przez dwa lata.
20) egzamin ustny składa się z trzech pytań lub zadań zawartych w zestawach pytań egzaminacyjnych opatrzonych pieczęcią szkoły, którą słuchacz otrzymuje w drodze losowania. Zmiana
wylosowanego zestawu jest niedozwolona.
21) słuchaczowi przysługuje 15 minut na przygotowanie do egzaminu. Liczba zestawów pytań
egzaminacyjnych powinna być większa niż liczba zdających w jednym dniu.
22) treść pytań egzaminacyjnych na egzaminie semestralnym ustnym powinna obejmować materiał
nauczania przewidziany w danym semestrze.
23) pytania na egzaminie końcowym powinny
obejmować podstawowe zagadnienia programowe z zakresu całego programu danych zajęć
edukacyjnych.
24) egzaminator wpisuje oceny egzaminacyjne do
indeksu słuchacza, protokołu egzaminacyjnego
i dziennika lekcyjnego.
§ 19.

1. Kontrolę nad przebiegiem egzaminów semestralnych
lub końcowych pisemnych i ustnych sprawuje Dyrektor Szkoły.
2. Semestralne klasyfikowanie słuchaczy obejmuje:
1) ustalenie listy słuchaczy klasyfikowanych, nie klasyfikowanych w danym semestrze ze wszystkich
zajęć edukacyjnych,
2) wyznaczenie i przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych dla słuchaczy nie klasyfikowanych
lub egzaminów poprawkowych dla słuchaczy
którzy uzyskali ocenę niedostateczną z jednego
lub dwóch zajęć edukacyjnych,
3) zatwierdzenie wyników klasyfikacji słuchaczy.
3. Słuchacz jest klasyfikowany jeżeli został oceniony ze
wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
§ 20.
1. Słuchacz może być nie klasyfikowany z jednego, kilku
lub wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych
jeżeli z powodu trwającej co najmniej dwa miesiące
usprawiedliwionej nieobecności w szkole brak jest
podstaw do ustalenia jego ocen semestralnych lub
końcowych z poszczególnych zajęć edukacyjnych.
2. Na wniosek słuchacza nie klasyfikowanego z przyczyn
usprawiedliwionych nauczyciel przedmiotu wyznacza
i przeprowadza egzamin klasyfikacyjny z odpowiedniego zakresu programu nauczania i na jego podstawie ustala ocenę semestralną lub końcową.
3. Termin egzaminu klasyfikacyjnego w danym semestrze powinien być ustalony w porozumieniu ze
słuchaczem. Nie może on jednak przypadać po
czasie sesji egzaminacyjnej w danym semestrze.
4. Z przeprowadzonych egzaminów klasyfikacyjnych
sporządza się protokół, który stanowi załącznik do
arkusza ocen. Protokół zawiera imię i nazwisko nauczyciela przeprowadzającego egzamin klasyfika-
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cyjny, zadania egzaminacyjne, nazwisko słuchacza
termin i wynik przeprowadzonego egzaminu.
§ 21.
1. Słuchacz szkoły dla dorosłych może zdawać egzamin
poprawkowy z jednych lub dwóch zajęć edukacyjnych.
2. Egzaminy poprawkowe mogą być przeprowadzane po
każdym semestrze.
3. Egzamin poprawkowy przeprowadza nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne po zakończeniu
semestru jesiennego w terminie do końca lutego
lub po zakończeniu semestru wiosennego w terminie do dnia 15 września.
4. Egzamin poprawkowy nie dotyczy zajęć edukacyjnych,
z których słuchaczowi wyznaczono w myśl § 20 ust. 2
dodatkowy termin egzaminu, oraz zajęć, z których
przystępuje on do egzaminu klasyfikacyjnego.
§ 22.
1. Słuchaczowi szkoły dla dorosłych powtarzającemu semestr przed upływem trzech lat od daty przerwania
nauki zalicza się zajęcia edukacyjne, z których uzyskał
poprzednio ocenę klasyfikacyjną wyższą od niedostatecznej i zwalnia się go z obowiązku uczęszczania na
te zajęcia.
2. Słuchaczowi, który w okresie trzech lat przed podjęciem nauki w szkole zdał egzamin eksternistyczny
z programu nauczania zajęć edukacyjnych występujących w szkolnym planie nauczania, zalicza się
te zajęcia i zwalnia się go z obowiązku uczęszczania
na nie.
3. Zwolnienie może dotyczyć semestru, roku szkolnego,
kilku lat nauki lub całego cyklu kształcenia, odpowiednio do zakresu programu nauczania zajęć
edukacyjnych zdanych na egzaminie eksternistycznym.
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4. W przypadku zwolnienia, o którym mowa w ust. 2 i 3,
w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się
„zwolniony z obowiązku uczęszczania na zajęcia"
oraz podstawę prawną zwolnienia. Zwolnienie jest
równoznaczne z otrzymaniem oceny klasyfikacyjnej
z danych zajęć edukacyjnych zgodnej z oceną uzyskaną w wyniku egzaminu eksternistycznego.
§ 23.
1. Po dokonaniu klasyfikacji semestralnej Rada Pedagogiczna na podstawie ustalonych ocen decyduje o:
1) promowaniu słuchacza na semestr programowo
wyższy,
2) ukończeniu semestru programowo najwyższego, 3
3) ukończeniu szkoły przez słuchacza.
2. Promocję na semestr programowo wyższy otrzymuje
słuchacz, który uzyskał ze wszystkich zajęć edukacyjnych oceny semestralne lub końcowe co najmniej dopuszczające.
3. Słuchacz ukończył szkołę jeżeli w semestrze programowo najwyższym uzyskał ze wszystkich zajęć
edukacyjnych oceny co najmniej dopuszczające. Po
zakończeniu semestru jesiennego najpóźniej do
połowy marca lub po zakończeniu semestru wiosennego do końca września Rada Pedagogiczna
podejmuje decyzję o promowaniu lub ukończeniu
szkoły przez słuchaczy, którzy mieli wyznaczone
dodatkowe egzaminy semestralne lub końcowe.
4. Słuchacz, który otrzymał co najmniej jedną ocenę
semestralną lub końcową niedostateczną (z wyjątkiem słuchaczy nie klasyfikowanych z przyczyn
usprawiedliwionych) powtarza semestr.
Przewodniczący Rady Powiatu w Bochni
Aleksander Rzepecki
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UCHWAŁA NR X/92/2011
RADY POWIATU W BOCHNI
z dnia 17 czerwca 2011 r.
w sprawie utworzenia Przedszkola Specjalnego w Bochni.
Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1, art. 5 ust. 5b, art. 58
ust. 1 i 6 w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U.
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 12
pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592
z późn. zm.), Rada Powiatu w Bochni uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Tworzy się Przedszkole Specjalne – dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym, znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi i z autyzmem w Specjalnym Ośrodku
Szkolno - Wychowawczym im. ks. Jana Twardowskiego w Bochni, które rozpocznie działalność od
1 września 2011 roku.

2. Siedzibą Przedszkola jest budynek Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. ks. Jana Twardowskiego w Bochni.
§ 2. Niniejsza uchwała stanowi akt założycielski
Przedszkola.
§ 3. Organizację Przedszkola określa statut stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu w Bochni.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Powiatu w Bochni
Aleksander Rzepecki
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Załącznik
do uchwały Nr X/92/2011
Rady Powiatu w Bochni
z dnia 17 czerwca 2011 r.

STATUT PRZEDSZKOLA SPECJALNEGO DLA DZIECI Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W STOPNIU
UMIARKOWANYM, ZNACZNYM, Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI SPRZĘŻONYMI I Z AUTYZMEM W SPECJALNYM
OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM IM. KS. J. TWARDOWSKIEGO W BOCHNI
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1.
1. Nazwa przedszkola brzmi: Przedszkole Specjalne dla
Dzieci z Upośledzeniem Umysłowym w Stopniu
Umiarkowanym, Znacznym, z Niepełnosprawnościami Sprzężonymi i z Autyzmem w Specjalnym
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. ks. J. Twardowskiego w Bochni”.
2. Siedzibą Przedszkola jest budynek Specjalnego Ośrodka
Szkolno – Wychowawczego im. ks. J. Twardowskiego
w Bochni, ul. Stasiaka 8, woj. małopolskie.
3. Przedszkole obejmuje swą działalnością dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym,
znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi
i z autyzmem.
§ 2.
1. Przedszkole wchodzi w skład Specjalnego Ośrodka
Szkolno – Wychowawczego im. ks. Jana Twardowskiego w Bochni.
2. Przedszkole używa pieczęci podłużnej o brzmieniu:
„Przedszkole w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
im. ks. J. Twardowskiego, 32-700 Bochnia, ul. Stasiaka 8, tel. 14/612- -26-65”
3. Przedszkole używa pieczęci okrągłej o brzmieniu:
„Przedszkole w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
im. ks. J. Twardowskiego w Bochni”.
4. W nazwie Przedszkola, o którym mowa w § 1 ust. 1
umieszczonej na tablicy urzędowej, pomija się
określenie „Specjalne” oraz określenie rodzaju
niepełnosprawności dzieci.
§ 3.
1. Organem prowadzącym Przedszkole jest Powiat Bocheński.
2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest
Małopolski Kurator Oświaty w Krakowie.
Rozdział 2
Cele i zadania
§ 4.
1. Celem edukacji dzieci z upośledzeniem umysłowym
w stopniu umiarkowanym, znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi i z autyzmem jest
wszechstronny rozwój w miarę indywidualnych
możliwości oraz przygotowanie do codziennego
życia tak, aby były zaradne umiały sterować własnym zachowaniem oraz by mogły uczestniczyć
w życiu społecznym.
2. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności:

1) tworzy warunki umożliwiające poznawanie i rozumienie świata w atmosferze akceptacji niepełnosprawności oraz poczucia bezpieczeństwa;
2) rozwija autonomię dziecka niepełnosprawnego;
3) sprzyja nabywaniu umiejętności poprzez działanie, usprawnianie zaburzonych funkcji umysłowych, psychicznych i fizycznych;
4) przygotowuje wychowanków do odnajdywania
swojego miejsca w grupie rówieśniczej, wspólnocie oraz wielorakich kontaktów społecznych;
5) kształtuje sprawności i umiejętności niezbędne
do samodzielnego funkcjonowania w życiu codziennym;
6) zapewnia korzystne warunki przezwyciężania
trudności;
7) buduje system wartości uniwersalnych;
8) kształtuje postawy społecznie akceptowane;
9) pomaga w rozpoznaniu możliwości rozwojowych dziecka uzgadniając z rodzicami kierunki
i zakres zadań z uwzględnieniem niepełnosprawności i dysfunkcji dziecka;
10) doskonali zdolność komunikacji z najbliższym
otoczeniem;
11) przygotowuje dzieci do podjęcia nauki szkolnej;
12) umożliwia dzieciom podtrzymanie tożsamości
narodowej, etnicznej i religijnej;
13) współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną oraz innymi poradniami specjalistycznymi w celu zapewnienia właściwej pomocy korygującej nieprawidłowości oraz kompensującej
braki rozwojowe.
§ 5. Cele i zadania, o których mowa w § 4 są realizowane poprzez:
1) organizowanie zajęć wychowawczo-dydaktycznych
i opiekuńczych
2) organizowanie zajęć specjalistycznych, a w szczególności:
a) logopedycznych,
b) korekcyjno – kompensacyjnych,
c) innych o charakterze terapeutycznym;
3) udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno – pedagogicznej i rewalidacyjnej;
4) realizowanie indywidualnych programów w celu
umożliwienia rozwoju zaburzonych sfer;
5) wspomaganie rodziny w wychowywaniu i rewalidacji
dziecka poprzez wskazanie metod i sposobów pracy
z uwzględnieniem stopnia niepełnosprawności, rodzaju dysfunkcji, możliwości i ograniczeń dziecka;
6) współpracę z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, innymi poradniami specjalistycznymi
oraz instytucjami wspomagającymi pracę Przedszkola.
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Rozdział 3
Organy Przedszkola
§ 6. Organami Przedszkola są:
1) Dyrektor;
2) Rada Pedagogiczna;
3) Rada Rodziców.
§ 7. Do obowiązków Dyrektora należy w szczególności:
1) opracowanie dokumentów programowo - organizacyjnych (plan pracy, arkusz organizacyjny, regulamin pracy, tygodniowy rozkład zajęć);
2) opracowanie zakresów obowiązków kadry pedagogicznej i pracowników niepedagogicznych;
3) dobór kadry pedagogicznej i zatrudnianie jej;
4) dobór pracowników niepedagogicznych i ich zatrudnianie;
5) dysponowanie środkami finansowymi, z uwzględnieniem kompetencji Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców;
6) kierowanie całokształtem działania Przedszkola, a w
szczególności:
a) przyjmowanie wychowanków oraz prowadzenie
ich spraw w oparciu o obowiązujące przepisy,
b) sprawowanie opieki nad dziećmi oraz stwarzanie
warunków do ich możliwie najpełniejszego
rozwoju, współdziałanie w tym zakresie z innymi organami Przedszkola,
c) zapewnienie bezpieczeństwa, higieny pracy
i nauki,
d) pełnienie nadzoru pedagogicznego nad działalnością kadry pedagogicznej, organizowanie doskonalenia zawodowego kadry pedagogicznej
oraz jej ocenianie,
e) organizowanie współdziałania z Radą Rodziców
i zapewnienie jej realnego wpływu na działalność Przedszkola,
f) dbałość o mienie Przedszkola, realizowanie zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej,
g) troska o rozwój bazy materialno – technicznej,
h) realizowanie zarządzeń władz oświatowych oraz
uchwał Rady Powiatu zgodnie z jej kompetencjami,
i) okresowe zdawanie sprawozdań zgodnie z wymaganiami władz oświatowych,
j) współdziałanie z organizacjami, instytucjami oraz
reprezentowanie Przedszkola na zewnątrz.
§ 8. W przypadku nieobecności Dyrektora, jego
obowiązki pełni osoba wyznaczona przez organ prowadzący Przedszkole.
§ 9.
1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem w zakresie realizacji zadań statutowych dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
2. Radę Pedagogiczną tworzą i biorą udział w jej posiedzeniu wszyscy pracownicy pedagogiczni, bez
względu na wymiar czasu pracy.
3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor.
4. posiedzeniach Rady Pedagogicznej na wniosek lub za
jej zgodą, mogą brać udział z głosem doradczym
osoby zaproszone przez przewodniczącego.

Poz. 3430

5. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej
połowy jej członków.
6. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swej działalności, a jej posiedzenia są protokołowane.
7. Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do
nie ujawniania spraw, które mogłyby naruszyć dobra osobiste wychowanków, ich rodziców, a także
nauczycieli i innych pracowników Przedszkola.
8. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę
bieżących potrzeb. Zebrania mogą być zwoływane
z inicjatywy przewodniczącego lub na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu
prowadzącego, 1/3 członków Rady Pedagogicznej.
§ 10. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy
w szczególności :
1) zatwierdzanie planów pracy Przedszkola;
2) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych;
3) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;
4) podejmowanie uchwał o skreśleniu dziecka z listy
wychowanków.
§ 11. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1) organizację pracy Przedszkola, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć;
2) projekt planu finansowego;
3) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
4) propozycje Dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac w ramach wynagrodzenia zasadniczego i dodatkowych zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych.
§ 12. Dyrektor Przedszkola wstrzymuje wykonanie
uchwał Rady Pedagogicznej, o których mowa w § 10,
niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ
sprawujący nadzór pedagogiczny i organ prowadzący
Przedszkole.
§ 13. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie nauczyciela z stanowiska Dyrektora.
§ 14.
1) W Przedszkolu działa reprezentacja rodziców pod
nazwą Rada Rodziców.
2) Podstawą działalności Rady Rodziców jest uchwalony
przez nią Regulamin działalności.
3) Rada Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną
uchwala program wychowawczy oraz program
profilaktyczny, dostosowane do potrzeb rozwojowych wychowanków.
4) Rada Rodziców opiniuje projekt rocznego planu finansowego oraz program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania oraz
przedszkolny zestaw programów i podręczników.
5) Rada Rodziców ma prawo do zapoznania się
z planem nadzoru pedagogicznego oraz sprawozdaniem z jego realizacji.
6) Rada Rodziców może wystąpić do Rady Pedagogicznej i Dyrektora z wnioskami i opiniami dotyczącymi
wszystkich spraw Przedszkola.
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7) W celu wspierania działalności statutowej Przedszkola, Rada Rodziców może gromadzić fundusze
z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin Rady Rodziców.
Rozdział 4
Zasady współdziałania organów Przedszkola
i sposób rozwiązywania sporów

5.

6.

Poz. 3430
Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo,
w szczególności nauki religii powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci
i wynosi:
1) z dziećmi w wieku 3-4 lata - około 15 min;
2) z dziećmi w wieku 5-6 lat – około 30 min.
Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych
w Przedszkolu określają odrębne przepisy.
§ 18.

§ 15.
1. W celu zapewnienia bieżącej wymiany informacji
pomiędzy organami Przedszkola organizuje się:
1) rady pedagogiczne, na posiedzenia których zaprasza się przedstawicieli Rady Rodziców
2) indywidualne spotkania rodziców z nauczycielami i specjalistami
3) posiedzenia Rady Rodziców z udziałem Dyrektora lub innego przedstawiciela Rady Pedagogicznej.
2. W sprawach spornych dotyczących współdziałania
organów Przedszkola, skargi i wnioski przyjmuje
i rozpatruje Dyrektor Przedszkola.
3. Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie oraz
ustnie do protokołu.
4. W razie zgłoszenia skargi lub wniosku ustnie przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, w którym zamieszcza datę przyjęcia, imię, nazwisko i adres
zgłaszającego, zwięzły opis sprawy oraz podpisy
wnoszącego i przyjmującego.
5. Skargi i wnioski dotyczące pracy Dyrektora Przedszkola rozpatruje organ prowadzący.
Rozdział 5
Organizacja Przedszkola
§ 16.
1. Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest
oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku,
z uwzględnieniem ich potrzeb oraz stopnia
i rodzaju niepełnosprawności.
2. Liczba dzieci w oddziale wynosi:
1) od 6 do 10 dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym;
2) od 2 do 4 dla dzieci z niepełnosprawnościami
sprzężonymi i z autyzmem.
3. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu
prowadzącego, liczba dzieci w oddziale może być
niższa od liczby określonej w ust. 2.
§ 17.
1. Praca dydaktyczno – wychowawcza i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania
przedszkolnego, wybranego z zestawu programów
dopuszczonych do użytku przez MEN, lub programu
autorskiego dopuszczonego do użytku po uzyskaniu
pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej.
2. W Przedszkolu mogą być ponadto organizowane
zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze dla dzieci
z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim,
na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
3. Godzina zajęć w Przedszkolu trwa 60 minut.
4. Na wniosek rodziców mogą być organizowane zajęcia
dodatkowe. Udział dziecka zajęciach dodatkowych
jest dobrowolny i poświadczony wnioskiem pisemnym rodziców do dyrektora.

1. Przedszkole jest placówką wielooddziałową.
2. Ilość oddziałów ustalana jest w Arkuszu Organizacyjnym Przedszkola..
§ 19. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa Arkusz
Organizacji Przedszkola.
§ 20.
1. Organizację pracy Przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalany przez dyrektora, na wniosek Rady Pedagogicznej z uwzględnieniem zasad ochrony
zdrowia, higieny pracy i jest dostosowany do założeń programowych oraz oczekiwań rodziców
(prawnych opiekunów).
2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel
(nauczyciele), któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem potrzeb
i zainteresowań dzieci.
§ 21.
1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny od
poniedziałku do piątku, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący.
2. Dzienny czas pracy przedszkola jest ustalany przez
organ prowadzący na dany rok szkolny, na wniosek
Dyrektora, a czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego
nie krótszy niż 5 godzin dziennie.
3. Zasady odpłatności za korzystanie z wyżywienia przez
wychowanków Przedszkola ustalone zostaną odrębnie przez organ prowadzący.
Rozdział 6
Zakres zadań nauczycieli i innych pracowników
Przedszkola
§ 22.
1. Nauczyciel Przedszkola planuje i organizuje pracę
wychowawczo – dydaktyczną i opiekuńczą, opracowuje dla oddziału szczegółowy rozkład dnia, jest
odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz
bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci.
2. Do zadań nauczycieli należy w szczególności:
1) zapoznanie się z orzeczeniem i inną dokumentacją
dziecka związaną z rodzajem niepełnosprawności
2) współpraca z rodzicami w celu poznania dziecka,
jego środowiska, stanu zdrowia, warunków życia, potrzeb, uzdolnień i zainteresowań wychowanków, ustalenia form i metod pracy z dzieckiem i bieżące przekazywanie informacji o osiągnięciach, niepowodzeniach, zachowaniu i rewalidacji dziecka, włączenie ich w działalność
przedszkola
3) organizowanie co najmniej czterech stałych spotkań z rodzicami w roku szkolnym
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4) opracowanie narzędzi diagnostycznych
5) dokonanie diagnozy wstępnej, śródrocznej i końcoworocznej każdego dziecka w grupie, którą
prowadzi
6) systematyczne prowadzenie obserwacji pedagogicznych wychowanków, mających na celu
poznanie i zabezpieczenie ich potrzeb rozwojowych oraz dokumentowanie tych obserwacji
w sposób odzwierciedlający tempo i postęp lub
regres w rozwoju dziecka
7) współpraca z innymi nauczycielami, specjalistami zatrudnionymi w Specjalnym Ośrodku
Szkolno – Wychowawczym im. ks. J. Twardowskiego w Bochni oraz z innymi specjalistami
z poradni psychologiczno-pedagogicznych lub
poradni specjalistycznych
8) znajomość i przestrzeganie zasad i przepisów
BHP, czuwanie nad bezpieczeństwem, zdrowiem i życiem wychowanków, podczas pobytu
w przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek, spacerów, itp.
9) planowanie, organizowanie i prowadzenie pracy
wychowawczej i rewalidacyjnej w oddziale,
z zastosowaniem form, metod i zasad oligofrenopedagogiki, odpowiadającym właściwościom
psychofizycznym wychowanków oraz uwzględniających wyniki badań i zaleceń poradni specjalistycznych jak i własnych obserwacji,
w porozumieniu z rodzicami
10) wspomaganie rozwoju psychofizycznego dziecka, poznanie jego potrzeb i możliwości, otoczenie wychowanków troskliwą opieką, eliminowanie przyczyn niepowodzeń
11) ocenienie dziecka pod względem gotowości
szkolnej, co najmniej na pół roku przed podjęciem obowiązku szkolnego
12) dbanie o wygląd estetyczny i higieniczny pomieszczeń
13) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej,
zgodnie z odrębnymi przepisami
14) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno – sportowym
15) czynny udział w pracy Rady Pedagogicznej, realizacja jej postanowień i uchwał.
3. Nauczyciel uprawniony jest do:
1) decydowania w sprawie doboru metod, form
organizacyjnych
i środków
dydaktycznych
w pracy z dziećmi zgodnie z zasadami oligofrenopedagogiki i psychologii
2) wprowadzania w pracy wychowawczo-dydaktycznej innowacji i eksperymentów pedagogicznych w porozumieniu z Radą Pedagogiczną
3) korzystania z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora przedszkola, innych
nauczycieli oraz wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i instytucji oświatowo - wychowawczych
4) udziału w różnego rodzaju formach doskonalenia zawodowego zgodnego z potrzebami i możliwościami finansowymi placówki.
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4. Nauczyciel zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji pedagogicznej takiej jak:
1) roczne plany pracy
2) miesięczne plany pracy wychowawczo – pedagogicznej
3) karty obserwacji i ocen postępu w rozwoju
dziecka
4) dzienniki zajęć.
5. Nauczyciel odpowiada materialnie za powierzony
majątek.
6. Nauczyciel wykonuje inne czynności zlecone przez
Dyrektora.
§ 23. Pomoc nauczyciela w przedszkolu zobowiązana jest spełniać czynności opiekuńcze i obsługowe
w stosunku do wychowanków, a w szczególności:
1) uczestniczy w zajęciach indywidualnych i zespołach
prowadzonych przez nauczyciela i pomaga w ich
organizowaniu i prowadzeniu (gry i zabawy), spacery, wycieczki, itp.
2) spełnia czynności opiekuńcze i obsługowe w stosunku do wychowanków polecone przez nauczyciela,
głównie w zakresie higieny osobistej, karmieniu
i dokarmianiu, ubieraniu i rozbieraniu
3) współdziała z nauczycielem w zagospodarowaniu sali
zajęć uwzględniając funkcjonalność i estetykę
4) utrzymuje czystość w przydzielonych pomieszczeniach
5) przestrzega przepisów Kodeksu Pracy oraz BHP
i Ppoż.
6) troszczy się o mienie placówki, odpowiada za powierzony majątek
7) wykonuje inne czynności zlecone przez Dyrektora
placówki wynikające z organizacji pracy.
Rozdział 7
Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć
w przedszkolu oraz w czasie zajęć poza przedszkolem
§ 24.
1. Dyrektor Przedszkola powierza poszczególne oddziały
opiece jednego lub dwóch nauczycieli zależnie od
czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań oraz
z uwzględnieniem propozycji rodziców (prawnych
opiekunów).
2. W celu zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy
wychowawczej i dydaktycznej wskazane jest, aby
nauczyciel opiekował się danym oddziałem przez
cały okres uczęszczania dzieci do Przedszkola.
3. W celu zapewnienia właściwej opieki podczas pobytu
w przedszkolu oraz w czasie zajęć poza przedszkolem
dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu
umiarkowanym i znacznym, z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi, Dyrektor zatrudnia pomoc nauczyciela.
§ 25.
1.

Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczeństwo
i opiekę. W czasie pobytu w Przedszkolu za bezpieczeństwo dzieci odpowiedzialny jest nauczyciel,
któremu dyrektor powierzył prowadzenie oddziału.
2. Podczas pobytu dzieci poza budynkiem, zajęcia
i zabawy odbywają się pod opieką nauczyciela na
wyznaczonym przez niego terenie.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 390

– 23754 –

Rozdział 8
Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci
z przedszkola
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Rozdział 10
Warunki pobytu w Przedszkolu, zapewniające dzieciom
bezpieczeństwo
§ 29.

§ 26.
1. Dziecko przyprowadzane jest i odbierane z przedszkola wyłącznie przez rodziców (prawnych opiekunów)
2. W sytuacji, kiedy rodzic (prawny opiekun) nie może
sam przyprowadzić, czy odebrać dziecka, pisemnie
upoważnia wskazaną przez siebie osobę. Osoba
upoważniona do przyprowadzania, odebrania
dziecka winna legitymować się dowodem stwierdzającym tożsamość.
3. Rodzice zapewniają bezpieczeństwo dzieciom w czasie przyprowadzania i odbierania ich z przedszkola.
Zobowiązani są do przyprowadzenia zdrowego
dziecka i oddania dziecka pod opiekę osobie dyżurującej.
4. Za dziecko od momentu przyprowadzenia do przedszkola, aż do odebrania przez rodzica (prawnego
opiekuna) odpowiedzialny jest nauczyciel, zgodnie
z § 25 Statutu.
Rozdział 9
Wychowankowie przedszkola
§ 27.
1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do
10 lat. W uzasadnionych przypadkach do przedszkola przyjmowane mogą być dzieci w wieku 2,5 lat.
2. Dzieci, którym odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego mogą uczęszczać do przedszkola
nie dłużej niż do końca roku szkolnego, w tym roku
kalendarzowym, w którym kończą 10 lat.
§ 28.
1. Dziecko w przedszkolu ma w szczególności prawo do:
1) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo
- wychowawczego i dydaktycznego, zgodnie
z zasadami higieny pracy umysłowej
2) szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania
3) rozwijania zainteresowań
4) ochrony przed wszelkimi formami wyrażania
przemocy fizycznej bądź psychicznej,
5) poszanowania jego godności osobistej;
6) poszanowania własności
7) akceptowania takim, jakim jest
8) indywidualnego procesu i własnego rozwoju
9) snu i wypoczynku, jeśli jest zmęczone
10) jedzenia i picia;
11) prawo do nauki.
2. Dziecko ma obowiązek:
1) przestrzegać zasad współżycia w odniesieniu do
kolegów, nauczycieli, wychowawców, specjalistów oraz innych pracowników
2) dbać o wspólne dobro, ład i porządek na miarę
swoich możliwości.

1. Dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki
pobytu dziecka w przedszkolu oraz poza obiektami
należącymi do przedszkola poprzez:
1) zapewnienie stanu technicznego obiektu i wyposażenia zgodnie z obowiązującymi przepisami
(nabywanie wyposażenia posiadającego odpowiednie atesty i certyfikaty oraz dostosowanie
sprzętu do wymagań ergonomii)
2) określenie osób odpowiedzialnych za stan techniczny i higieniczny urządzeń sanitarnych obiektów i sprzętu należącego do Przedszkola
3) zaznajamianie pracowników podejmujących
pracę z zakresem ich obowiązków i sposobem
wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz działaniami służącymi zapewnieniu
bezpieczeństwa dzieciom – zakres obowiązków
4) prowadzenie nadzoru pedagogicznego pod kątem uwzględniania przez nauczycieli w działaniach opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznych wymogów bezpieczeństwa i higieny dzieci
oraz całodziennego zapewnienia opieki pedagogicznej
5) systematyczne dokonywanie przeglądów stanu
technicznego budynku ze szczególnym zwróceniem uwagi na ewentualne zagrożenia (elewacji
zewnętrznej, stolarki drzwiowej i okiennej, wejścia na teren przedszkola, placu zabaw, sal zajęć, kuchni, korytarzy, schodów) i instalacji
(elektrycznej, gazowej, grzewczej, wentylacyjnej, odgromowej, wodno – kanalizacyjnej i innej), terminy dokonywania przeglądów zgodnie
z przepisami prawa
6) organizowanie przy pomocy odpowiednich instytucji szkoleń dla pracowników z zakresu BHP,
p.poż oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
7) monitorowanie przestrzegania zasad postępowania przez pracowników przedszkola, dotyczących
a) zapewniania bezpieczeństwa dzieci w szatni
przedszkola w czasie przyprowadzania i odbierania dzieci przez rodziców lub opiekunów
b) organizowania wycieczek i spacerów
c) zgłaszania wypadków dzieci pozostających
pod opieką przedszkola
d) ewakuacji w razie zagrożenia bezpieczeństwa
lub życia dzieci w przedszkolu poprzez rzetelne wypełnianie swoich obowiązków,
zgodnie z przyjętymi ustaleniami.
8) nadzorowanie prac remontowych, naprawczych
i instalacyjnych odbywających się na terenie
Przedszkola
9) oznakowanie i zabezpieczenie przed swobodnym
dostępem pomieszczeń, do których jest wzbroniony dostęp osobom nieupoważnionym.
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2. Nauczyciele zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki realizacji zajęć z dziećmi na terenie Przedszkola i poza obiektami przedszkola poprzez:
1) systematyczne kontrolowanie sali przedszkolnej
oraz miejsc, w których planują odbycie zajęć
2) planowanie i realizowanie procesu dydaktyczno –
wychowawczo – opiekuńczego zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami bezpieczeństwa
przyjętymi w przedszkolu
3) bezwzględne przestrzeganie zasady zapewniania
opieki pedagogicznej przez cały czas pobytu
dziecka w przedszkolu.
3. Pracownicy administracji i obsługi zapewniają higieniczne i bezpieczne warunki pobytu dzieci w przedszkolu poprzez rzetelne wypełnianie swoich obowiązków, zgodnie z przyjętymi ustaleniami.
Rozdział 11
Formy współdziałania z rodzicami (prawnymi
opiekunami)
§ 30. Nauczyciele współpracują z rodzicami (prawnymi opiekunami) poprzez:
1) opiniowanie dokumentów wyznaczających pracę
przedszkola oraz pracę nauczycieli
2) bieżące przekazywanie informacji o dziecku oraz pracy przedszkola
3) indywidualne konsultacje z rodzicami (prawnymi
opiekunami)
4) cykliczne spotkania w ramach zebrań ogólnych i grupowych (nie mniej niż cztery razy w roku)
5) organizowanie zajęć otwartych
6) w miarę możliwości Przedszkola i potrzeb zgłaszanych przez rodziców organizowanie konsultacji
i spotkań ze specjalistami z zakresu rewalidacji
i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
7) włączanie rodziców w organizację imprez i uroczystości
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8) rozpatrywanie wniosków i spraw zgłaszanych przez
rodziców.
Rozdział 12
Zasady rekrutacji
§ 31. Przyjęcie dzieci do przedszkola specjalnego
następuje na podstawie:
1) orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego
2) złożenie pisemnego wniosku przez rodziców (prawnych opiekunów) dziecka.
§ 32. Dyrektor może skreślić wychowanka z listy
przyjętych do Przedszkola na podstawie uchwały Rady
Pedagogicznej w przypadku:
1) pisemnego wniosku rodziców (opiekunów prawnych)
2) nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka w przedszkolu, trwającej dłużej niż 30 dni, po uprzednim
pisemnym powiadomieniu rodziców
3) gdy zachowanie dziecka zagraża bezpieczeństwu
innych dzieci, po uprzednim powiadomieniu rodziców (prawnych opiekunów).
Rozdział 13
Postanowienia końcowe
§ 33. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
§ 34. Zasady gospodarki finansowej Przedszkola
określają odrębne przepisy.
§ 35. Dokonywanie zmian w Statucie odbywa się na
zasadach określonych w ustawie o systemie oświaty.
Przewodniczący Rady Powiatu w Bochni
Aleksander Rzepecki

3430
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UCHWAŁA NR X/93/2011
RADY POWIATU W BOCHNI
z dnia 17 czerwca 2011 r.
w sprawie włączenia Przedszkola Specjalnego w struktury organizacyjne Specjalnego Ośrodka
Szkolno - Wychowawczego im. ks. Jana Twardowskiego w Bochni.
Na podstawie art. 62 ust. 5 i art. 5c pkt 1 ustawy
z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst
jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku
o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U.
z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późn. zm), Rada Powiatu
w Bochni uchwala, co następuje:
§ 1. Z dniem 1 września 2011 roku włącza się
Przedszkole Specjalne w struktury organizacyjne Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. ks.
Jana Twardowskiego w Bochni.
3431

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu w Bochni oraz Dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. ks. Jana Twardowskiego w Bochni.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Powiatu w Bochni
Aleksander Rzepecki
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UCHWAŁA NR X/94/2011
RADY POWIATU W BOCHNI
z dnia 17 czerwca 2011 r.
w sprawie zmiany planu sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych w Powiecie Bocheńskim.
Na podstawie art. 17 ust. 5 ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r.
Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 11 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), Rada
Powiatu w Bochni uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XIV/117/2004 Rady Powiatu
z dnia 21 kwietnia 2004 roku w sprawie zmiany planu
sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych w Powiecie Bocheńskim, zmienionej uchwałą Nr XVI/145/2004
Rady Powiatu w Bochni z dnia 1 września 2004 r.,
uchwałą Nr XXII/199/2005 Rady Powiatu w Bochni
z dnia 22 marca 2005 roku, uchwałą Nr IX/77/07 Rady
Powiatu w Bochni z dnia 24 kwietnia 2007 roku, uchwałą
Nr XXII/177/2008 Rady Powiatu w Bochni z dnia
26 czerwca 2008 roku oraz uchwałą Nr XXXII/270/2009

Rady Powiatu w Bochni z dnia 24 kwietnia 2009 roku
wprowadza się następujące zmiany:
1) W § 1 ust. 4 dodaje się pkt 7 w brzmieniu: "Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych"
2) W § 1 ust. 8 dodaje się pkt 6 w brzmieniu: "Przedszkole Specjalne".
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego z mocą od 1 września 2011 roku.
Przewodniczący Rady Powiatu w Bochni
Aleksander Rzepecki
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UCHWAŁA NR X/96/2011
RADY POWIATU W BOCHNI
z dnia 17 czerwca 2011 r.
w sprawie zmian w Statucie Powiatu Bocheńskiego.
Na podstawie art. 12 pkt 1, art. 19 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. jedn. Dz.
U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz
§ 79 Statutu Powiatu Bocheńskiego (t. jedn. Dz. Urz. Woj.
Małopolskiego z 2008 roku, Nr 682, poz. 4739 z późn. zm.),
Rada Powiatu w Bochni uchwala, co następuje:
§ 1. W Statucie Powiatu Bocheńskiego, którego
tekst jednolity został przyjęty uchwałą Nr XXII/174/2008
Rady Powiatu w Bochni z dnia 26 czerwca 2008 roku,
a następnie zmieniony uchwałą Nr XXIX/237/2009 Rady
Powiatu w Bochni z dnia 30 stycznia 2009 roku, wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 6b w ust. 1 po pkt 22 dodaje się pkt 23 w brzmieniu:
"działalności w zakresie telekomunikacji.";
2) w § 18 po ust. 7 dodaje się ust. 7a w brzmieniu:
"W przypadku dużej liczby uzupełnień lub zmian
porządku obrad przewodniczący rady dostarcza
radnym zaktualizowany porządek obrad.";
4) w § 22 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
"Przepis ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do osób
uczestniczących w sesji rady.";
5) w § 29 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
"Starosta przesyła przepisy porządkowe do wiadomości wójtom/burmistrzom gmin/miast położonym na obszarze powiatu i starostom sąsiednich powiatów następnego dnia po ich
ustanowieniu.";
6) w § 34 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
"Do protokołu dołącza się: listę obecności radnych, listę zaproszonych gości, protokoły głosowań tajnych, zgłoszone na piśmie wnioski nie wygłoszo-

ne przez radnych, usprawiedliwienia osób nieobecnych, oświadczenia i inne dokumenty złożone na ręce przewodniczącego rady.";
7) § 36 otrzymuje brzmienie:
"1. Rada powiatu kontroluje działalność zarządu
oraz powiatowych jednostek organizacyjnych.
W tym celu powołuje komisję rewizyjną.
2. Komisja podlega wyłącznie radzie, a swoje zadania realizuje na posiedzeniach oraz poprzez
działania kontrolne.
3. Komisja nie może ingerować w toczące się postępowanie w indywidualnej sprawie, rozstrzyganej w drodze decyzji administracyjnej lub postanowienia administracyjnego."
8) § 37 otrzymuje brzmienie:
"1. W skład komisji rewizyjnej wchodzą radni,
w tym przedstawiciele wszystkich klubów,
z wyjątkiem radnych pełniących funkcje przewodniczącego i wiceprzewodniczących rady
oraz radnych będących członkami zarządu.
2. Zakres zadań komisji obejmuje m.in.:
1) przeprowadzanie kontroli działalności zarządu powiatu i jednostek organizacyjnych powiatu,
2) kontrolowanie prawidłowości realizowania
uchwał rady przez zarząd powiatu i jednostki
organizacyjne powiatu,
3) ustalanie i analizowanie przyczyn i skutków
stwierdzonych nieprawidłowości w funkcjonowaniu powiatu, i wskazywanie osób za
nie odpowiedzialnych,
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4) wyrażanie opinii w sprawie wykonania budżetu powiatu i występowanie z wnioskiem
do rady w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium zarządowi powiatu,
5) rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących
zadań lub działalności zarządu powiatu oraz
starosty, a także kierowników powiatowych
służb, inspekcji, straży i innych jednostek
organizacyjnych Powiatu Bocheńskiego,
6) wykonywanie innych zadań zleconych przez
radę.
3. Uprawnienia komisji nie naruszają uprawnień
kontrolnych innych komisji powoływanych
przez radę powiatu."
9) § 38 otrzymuje brzmienie:
"1. Przewodniczący Komisji kieruje pracą komisji,
a w szczególności:
1) opracowuje projekty planów pracy komisji,
2) ustala terminy i porządek obrad posiedzeń,
3) czuwa nad przebiegiem posiedzeń i należytym ich przygotowaniem,
4) zapewnia członkom komisji otrzymywanie
w odpowiednim czasie należycie przygotowanych materiałów.
2. Rada powiatu wybiera przewodniczącego i 4
członków komisji rewizyjnej. Wiceprzewodniczącego komisja wybiera spośród siebie.
3. Komisja rewizyjna działa na podstawie rocznego
planu kontroli zatwierdzonego przez radę powiatu. Komisja kontroluje działalność zarządu
i jednostek organizacyjnych powiatu, biorąc
pod uwagę kryteria: zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności, działając na
podstawie i w granicach prawa.
4. Komisja rewizyjna przedstawia radzie powiatu
projekt planu, o którym mowa w ust. 3, do dnia
31 grudnia roku poprzedzającego rok, którego
dotyczy ten plan.
5. Za zgodą rady powiatu, komisja rewizyjna może
przeprowadzić kontrolę w zakresie i terminie nie
przewidzianym w rocznym planie kontroli.
6. Komisja na zlecenie rady wykonuje także kontrole doraźne nieobjęte planem rocznym. Charakter kontroli doraźnych mają także:
1) badania wykonania zaleceń pokontrolnych
(kontrola sprawdzająca),
2) rozpatrywanie skarg i wniosków (kontrola
skargowa).
7. Organizację przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków określa odrębna
uchwała Rady Powiatu."
10) § 39 otrzymuje brzmienie:
"1. Komisja rewizyjna pracuje na posiedzeniach
zwoływanych przez przewodniczącego komisji.
2. Posiedzeniu komisji przewodniczy jej przewodniczący lub w razie jego nieobecności wiceprzewodniczący.
3. Komisja rewizyjna rozpatruje i rozstrzyga sprawy
na posiedzeniach zwykłą większością głosów
w obecności co najmniej połowy składu komisji.
4. Komisja ze swoich posiedzeń sporządza protokół, który podlega przyjęciu na następnym posiedzeniu komisji.
5. W posiedzeniu komisji mogą brać udział radni
niebędący jej członkami.
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6. Na zaproszenie komisji, w posiedzeniu mogą
brać udział także inne osoby, których obecność
jest uzasadniona ze względu na przedmiot rozpatrywanej sprawy.
7. Zapisu ust. 5 nie stosuje się do posiedzeń kontrolnych.
8. Komisja może posiłkować się opiniami i ekspertyzami specjalistycznymi, których wykonanie
następuje za zgodą przewodniczącego rady,
a koszty pokrywa się z budżetu powiatu na podstawie umów zawartych przez starostę."
11) § 40 otrzymuje brzmienie:
"1. Członek komisji podlega wyłączeniu z udziału
w kontroli, jeżeli przedmiot kontroli może dotyczyć praw i obowiązków jego lub jego małżonka, krewnych lub powinowatych do drugiego
stopnia.
2. Członek komisji może również na wniosek kontrolowanego lub z własnej inicjatywy być wyłączony z udziału w kontroli, jeżeli zachodzą okoliczności mogące wywołać wątpliwości co do
jego bezstronności.
3. O wyłączeniu członka z udziału w kontroli rozstrzyga komisja rewizyjna."
12) § 41 otrzymuje brzmienie:
"1. Przewodniczący komisji rewizyjnej, co najmniej
na 7 dni przed przeprowadzeniem kontroli, zawiadamia na piśmie kierownika kontrolowanej
jednostki organizacyjnej o zakresie i terminie
kontroli.
2. Komisja przed przystąpieniem do czynności kontrolnych, jest obowiązana okazać kierownikowi
kontrolowanej jednostki stosowny dokument
upoważniający ją do przeprowadzenia kontroli.
3. Przed przystąpieniem do czynności kontrolnych
komisja na swym posiedzeniu określa szczegółowy program kontroli."
15) § 42 otrzymuje brzmienie:
"1. Kontrolowani są zobowiązani do zapewnienia
techniczno-organizacyjnych warunków przeprowadzenia kontroli, wstępu do pomieszczeń,
a także udostępnienia potrzebnych dokumentów, udzielenia informacji i wyjaśnień.
2. Komisja rewizyjna wykonuje czynności kontrolne
w dniach i godzinach pracy kontrolowanego
podmiotu.
3. Wykonywanie czynności kontrolnych nie może
naruszać porządku pracy obowiązującego
u kontrolowanego.
4. Członkowie Komisji są obowiązani przestrzegać
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, sanitarnych oraz dotyczących ochrony tajemnicy,
określonych przepisami prawa."
16) § 43 otrzymuje brzmienie:
"1. Komisja dokumentuje przebieg oraz wyniki
czynności kontrolnych.
2. Akta kontroli związane z czynnościami kontrolnymi służą wyłącznie do użytku służbowego.
3. Kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo
wglądu do akt kontroli.
4. Komisja może zażądać sporządzenia niezbędnych odpisów i wyciągów z dokumentów.
W przypadkach szczególnie uzasadnionych może zażądać sporządzenia zestawień lub obliczeń
na podstawie dokumentów za pośrednictwem
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kierownika tej jednostki. Ww. dokumenty załącza się do akt kontroli."
17) § 44 otrzymuje brzmienie:
"1. W terminie do 7 dni po zakończeniu kontroli
komisja sporządza protokół kontroli, który podpisują członkowie Komisji. Członkowie Komisji,
przy podpisywaniu protokołu, mogą wnieść zastrzeżenia co do treści protokołu oraz przebiegu
kontroli. Uwagi w formie pisemnej stanowią załącznik do protokołu kontroli.
2. Ww. protokół przedkładany jest kierownikowi
kontrolowanej jednostki, który w terminie 7 dni
od daty dostarczenia mu protokołu, podpisuje
go i może wnieść (na piśmie) zastrzeżenia co do
jego zapisów. Kierownik kontrolowanej jednostki, w ww. terminie, przedkłada podpisany
protokół wraz z ewentualnymi zastrzeżeniami
przewodniczącemu komisji rewizyjnej.
3. Protokół kontroli zawiera:
1) datę i wskazanie miejsca, czasu i przedmiotu
kontroli,
2) opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku
kontroli,
3) wykaz stwierdzonych nieprawidłowości
z podaniem podstawy faktycznej i prawnej,
4) wnioski pokontrolne,
5) wykaz dokumentów załączonych do protokołu,
6) podpisy członków Komisji lub jej zespołu.
4. W przypadku gdy protokół zawiera informacje
objęte tajemnicą służbową lub państwową, zaopatruje się go w odpowiednią klauzulę.
5. Komisja sporządza i kieruje do zarządu powiatu
oraz do kierownika kontrolowanego podmiotu
wystąpienie pokontrolne zawierające wnioski
i zalecenia dotyczące stwierdzonych nieprawidłowości.
6. Kierownik kontrolowanego podmiotu, do którego zostało skierowane wystąpienie, jest obowiązany zawiadomić Komisję oraz zarząd powiatu o sposobie realizacji wniosków i zaleceń
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia,
z zastrzeżeniem ust. 8.
7. Zarząd powiatu, do którego zostało skierowane
wystąpienie, jest obowiązany zawiadomić Komisję o sposobie realizacji wniosków i zaleceń
w terminie 30 dni od otrzymania wystąpienia.
8. Kierownik kontrolowanego podmiotu, w terminie 7 dni od otrzymania wystąpienia, może odwołać się od niego do rady powiatu, rozstrzygnięcie rady jest ostateczne.
9. Komisja rewizyjna przedstawia radzie powiatu
sprawozdanie z wyników kontroli zleconych przez
radę, wyników kontroli wykonania budżetu powiatu oraz z realizacji rocznego planu kontroli.
10. Sprawozdania z wyników kontroli dodatkowych
Komisja przedstawia radzie niezwłocznie po zakończeniu kontroli, a z realizacji rocznego planu
kontroli okresowo raz na pół roku."
20) w § 45b ust. 2 otrzymuje brzmienie:
3433
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"Komisje stałe mogą liczyć od 3 do 7 radnych,
z zastrzeżeniem zapisów dotyczących składu
Komisji Rewizyjnej.";
21) w § 46 w ust. 1 po wyrazie "należy" dodaje się wyraz
"w szczególności";
22) w § 46 w ust. 1 skreśla się pkt 5;
23) w § 46 po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
"Zapisu ust. 3 niestosuje się do sporządzania sprawozdań rocznych za ostatni rok kadencji rady.";
24) w § 48 w ust. 2 wyraz "członków" zastępuje się wyrazem "składu";
25) w § 51 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
"Klub powinien liczyć nie mniej niż 4 członków.";
26) w § 51 po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
"Radny nie może być członkiem więcej niż jednego
klubu.";
27) w § 58 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
"Uchwały zarządu podpisuje przewodniczący zarządu, a w przypadku jego nieobecności - wicestarosta prowadzący posiedzenie.";
28) w § 58 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
"Uchwały zarządu będące decyzjami w sprawach
z zakresu administracji publicznej podpisuje
starosta, a przypadku jego nieobecności - wicestarosta. W decyzjach wymienia się imiona
i nazwiska członków zarządu, którzy brali udział
w podjęciu decyzji.";
29) w § 59 w ust. 2 wyraz "swojej" zastępuje się wyrazem "swoich";
30) w § 60 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
"Protokół z posiedzenia zarządu podpisuje przewodniczący zarządu, a w przypadku jego nieobecności - wicestarosta prowadzący posiedzenie.";
31) w § 68 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
"Do jednostek, o których mowa w ust. 1 należą
w szczególności:
1) powiatowe centrum pomocy rodzinie,
2) dom pomocy społecznej,
3) środowiskowy dom samopomocy,
4) placówki opiekuńczo-wychowawcze,
5) szkoły ponadgimnazjalne i placówki oświatowe,
6) powiatowy zarząd dróg,
7) powiatowy urząd pracy.";
32) w § 69 w ust. 1 po pkt 4 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:
"Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Bochni.".
§ 2. Ustalenie minimalnej liczby radnych tworzących klub określonej w § 51 ust.3 Statutu dotyczy nowo
utworzonych klubów radnych.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu w Bochni.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Powiatu w Bochni
Aleksander Rzepecki
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UCHWAŁA NR X/102/2011
RADY POWIATU W BOCHNI
z dnia 17 czerwca 2011 r.
w sprawie przekształcenia SP ZOZ w Bochni "Szpital Powiatowy" im. bł. Marty Wieckiej
poprzez likwidację Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Uściu Solnym działającego w strukturze Szpitala.
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. jedn. Dz. U
z 2001 r., Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.), art. 36, art. 43
ust. 3 w zw. z art. 43 ust 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (t. jedn. Dz.
U z 2007 Nr 14 poz. 89 z późn. zm.), Rada Powiatu
w Bochni uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Przekształca się SP ZOZ w Bochni "Szpital Powiatowy" im. bł. Marty Wieckiej w ten sposób, że w jego
dotychczasowej strukturze organizacyjnej likwiduje
się Wiejski Ośrodek Zdrowia w Uściu Solnym
Gmina Szczurowa z uwagi na faktyczne niefunkcjonowanie Ośrodka.
2. Wykreślenie Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Uściu
Solnym z rejestru zakładów opieki zdrowotnej
prowadzonego przez Wojewodę Małopolskiego
nastąpi po upływie 3 miesięcy od daty podjęcia niniejszej uchwały.
§ 2. Wiejski Ośrodek Zdrowia w Uściu Solnym zaprzestał działalności medycznej w dniu 30 grudnia 2010 r.,
a osobom korzystającym ze świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej i opieki stomatologicznej realizowanych
dotychczas w likwidowanym Ośrodku Zdrowia w Uściu

Solnym dalsze nieprzerwane udzielanie tych świadczeń
bez istotnego ograniczenia dostępności, jakości i warunków ich udzielenia zapewnia:
- NZOZ „Medyk” w Szczurowej w zakresie świadczeń
podstawowej opieki zdrowotnej
- SP ZOZ Ośrodek Zdrowia w Dziewinie i Filia Ośrodka
działająca w Świniarach w zakresie opieki stomatologicznej.
§ 3. Uchyla się uchwałę Nr XI/97/99 Rady Powiatu
w Bochni z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie ograniczenia części działalności prowadzonej przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Bochni
w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej wykonywanej przez Wiejski Ośrodek Zdrowia w Uściu Solnym.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu w Bochni.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego i ma także zastosowanie do stanów faktycznych i prawnych przed dniem jej podjęcia.
Przewodniczący Rady Powiatu w Bochni
Aleksander Rzepecki
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UCHWAŁA NR VII/62/2011
RADY POWIATU PROSZOWICKIEGO
z dnia 29 czerwca 2011 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Zarządu Dróg Powiatowych z/s Jakubowice 75.
Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 42 ust. 1 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj.
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z póź. zm.) oraz art. 11
ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póź. zm.) Rada
Powiatu Proszowickiego uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się Statut Zarządu Dróg Powiatowych
z/s Jakubowice 75, stanowiacy załącznik do niniejszej
uchwały.
§ 2. Traci moc Uchwała Nr IV/35/2007 Rady Powiatu
Proszowickiego z dnia 15 lutego 2007 r. w sprawie

uchwalenia Statutu Zarządu
z siedzibą w Jakubowicach.

Dróg

Powiatowych

§ 3. Wykonanie uchwały powierza sie Zarządowi
Powiatu Proszowickiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.

Przewodnicząca Rady Powiatu Proszowickiego
Elżbieta Grela

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 390

– 23760 –

Poz. 3435
Załącznik
do Uchwały Nr VII/62/2011
Rady Powiatu Proszowickiego
z dnia 29 czerwca 2011 r.

STATUT ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH
Rozdział 1
Podstawy prawne działania Zarządu Dróg Powiatowych
§ 1. Zarząd Dróg Powiatu Proszowickiego w Proszowicach zwany dalej " ZARZĄDEM" działa na podstawie:
1) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 204, poz. 2086 z 2004 r. z późn.
zm.),
2) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98 z 1997 r., poz. 602),
3) Art. 52 i art. 127 ustawy z dnia 24 lipca 1998 r.
o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej – w związku z reformą ustrojową państwa (Dz. U. Nr 106
z 1998 r. poz. 668),
4) Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 16 z 1990 r., poz. 95 z późn. zm.),
5) Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91 z 1998 r. poz. 578),
6) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z dnia 24 września 2009 r. Nr 157,
poz.1240),
7) Zarządzenia nr 274 Wojewody Krakowskiego z dnia
27 listopada 1998 r. w sprawie dostosowania organizacji Wojewódzkiej Dyrekcji Dróg Miejskich
w Krakowie do organizacji administracji publicznej,
8) Niniejszego Statutu.
Rozdział 2
Siedziba i obszar działania
§ 2.
1) Zarząd Dróg Powiatu Proszowickiego jest jednostką
organizacyjną, finansowaną z budżetu powiatu
Proszowickiego, wykonującą zadania Zarządu Powiatu, określone przepisami prawa, będącego zarządca dróg powiatowych,
2) Siedziba Zarządu Dróg Powiatowych mieści się
w Jakubowicach 75, posiada Regon i NIP,
3) Terenem działania Zarządu jest teren Powiatu Proszowickiego obejmujący gminy:
- Koszyce
- Radziemice
- Proszowice
- Nowe Brzesko
- Pałecznica
- Koniusza
§ 3. Bezpośredni nadzór nad działalnością Zarządu
sprawuje Zarząd Powiatu Proszowickiego.
Rozdział 3
Przedmiot i zakres działania
§ 4.
1) Przedmiotem działania Zarządu jest wykonanie obowiązków zarządcy dróg powiatowych w rozumieniu
ustawy o drogach publicznych w szczególności:

a) opracowanie projektów planów rozwoju sieci
drogowej,
b) opracowywanie projektów planów finansowania
budowy, modernizacji, remontów utrzymania,
ochrony dróg i obiektów mostowych,
c) pełnienie funkcji inwestora,
d) utrzymanie nawierzchni chodników, obiektów
inżynierskich, urządzeń zabezpieczających i innych urządzeń związanych z drogami,
e) realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu,
f) koordynacja robót w pasie drogowym w szczególności: wydawanie opinii w sprawie planowanego zajęcia pasa drogowego oraz wydawanie opinii w sprawie wycinki drzew w pasie
dróg powiatowych,
g) wydawanie opinii o lokalizacji obiektów budowlanych przy drogach,
h) prowadzenie ewidencji dróg i obiektów mostowych,
i) prowadzenie okresowej kontroli dróg i obiektów
mostowych,
j) prowadzenie zimowego utrzymania dróg
i obiektów mostowych,
k) przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom
środowiska mogącym powstać lub powstającym
w następstwie budowy lub utrzymania dróg,
l) wprowadzanie ograniczeń bądź zamykanie dróg
i drogowych obiektów mostowych dla ruchu
oraz wyznaczenie objazdów, gdy występuje
bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób
lub mienia,
m) utrzymanie oraz usuwanie drzew i krzewów
oraz pielęgnacja zieleni w pasie drogowym poza obszarem zabudowanym,
n) prowadzenie gospodarki gruntami i innymi nieruchomościami pozostającymi w Zarządzie organu zarządzającego drogą,
o) przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju,
p) wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, na zjazdy z dróg, na przejazdy po drogach
publicznych z ładunkiem lub bez ładunku
o masie, naciskach osi lub wymiarach przekraczających wielkości określone odrębnymi przepisami oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych,
q) wykonywanie robót interwencyjnych, robót
utrzymaniowych i zabezpieczających,
r) przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników.
2) Zarząd jest również upoważniony wg przepisów do:
a) działania w ramach ustawy o Prawo Zamówień
Publicznych oraz zawieranie umów cywilnoprawnych związanych z realizacją bieżącej działalności tej jednostki organizacyjnej,
b) wstępu na grunty przyległe do pasa drogowego,
jeżeli jest to niezbędne do wykonania czynności
związanych z utrzymaniem i ochroną dróg,
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c) urządzenie czasowego przejazdu przez grunty
przyległe do pasa drogowego w czasie przerwy
komunikacyjnej na drodze.
Rozdział 4
Finansowanie Zarządu Dróg Powiatowych
§ 5.
1) Zadania realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych
wykonywane są w ramach subwencji finansowych
przekazywanych z Budżetu Państwa oraz z dotacji
celowej przekazanej z budżetu Powiatu lub przez
inne podmioty bądź ze środka specjalnego,
2) Plany rzeczowo-finansowe Zarządu zatwierdza Zarząd
Powiatu Proszowickiego na wniosek Kierownika
Zarządu,
3) Środki na działalność prowadzoną przez Zarząd
określone w ust. 1 przekazywane są na konto Zarządu i wykorzystywane przez Zarząd do wysokości planu zatwierdzonego przez Zarząd Powiatu Proszowickiego.
4) Zarząd prowadzi gospodarkę finansowa zgodnie
z obowiązującymi przepisami, ze szczególnym
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uwzględnieniem ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z dnia 24 września 2009 r. Nr 157, poz. 1240) i ustawy z dnia
29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r.
Nr 75, poz. 694 z późn zm.)
5) Kierownik Zarządu składa w imieniu Zarządu oświadczeń w zakresie praw i zobowiązań majątkowych
do wysokości kwot określonych w zatwierdzonym
planie finansowo-rzeczowym,
6) Kierownik Zarządu składa w imieniu Zarządu oświadczeń w zakresie praw i zobowiązań majątkowych
do wysokości kwot określonych w zatwierdzonym
planie finansowo-rzeczowym,
Rozdział 5
Postanowienia końcowe
§ 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem znajdują zastosowanie obowiązujące przepisy.
Przewodnicząca Rady Powiatu Proszowickiego
Elżbieta Grela
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UCHWAŁA NR IX.66.2011
RADY POWIATU TARNOWSKIEGO
z dnia 28 czerwca 2011 r.
w sprawie opłat i kosztów związanych z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów.
Na podstawie art. 12 pkt 11) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.) w związku z art. 130a
ust. 2a, 5c i 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo
o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908,
z późn. zm.) Rada Powiatu Tarnowskiego, uchwala co
następuje:
§ 1.
1. Ustala się na obszarze Powiatu Tarnowskiego wysokość:
1) opłat za usunięcie pojazdu z drogi w przypadkach określonych w art. 130a ust. 1 i 2 ustawy
Rodzaj pojazdu
rower lub motorower
motocykl
pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t
pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t
pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t
pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t
pojazd przewożący materiały niebezpieczne

2. Opłaty określone w ust. 1 zawierają podatek od towarów i usług.
§ 2.
1. Opłatę za usunięcie oraz koszt odstąpienia od usunięcia pobiera się w pełnej wysokości ustalonej zgodnie z §1, bez względu na odległość, jaką przebył pojazd wykonujący dyspozycję usunięcia.
2. Opłatę za przechowywanie oblicza się za każdą rozpoczętą dobę przechowywania.

z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908,
z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą",
2) opłat za przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdu usuniętego z drogi w przypadkach
określonych w art. 130a ust. 1 i 2 ustawy,
3) kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od jego
usunięcia z powodu ustania przyczyn określonych w art. 130a ust. 1 i 2 ustawy w następujący
sposób:
opłata
za usunięcie
100 zł
200 zł
440 zł
550 zł
780 zł
1150 zł
1400 zł

opłata za
przechowywanie
15 zł/dobę
22 zł/dobę
33 zł/dobę
45 zł/dobę
65 zł/dobę
120 zł /dobę
180 zł/dobę

koszt
odstąpienia od usunięcia
50 zł
100 zł
220 zł
275 zł
390 zł
575 zł
700 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu Tarnowskiego.
§ 4. Traci moc uchwała Nr III/39/07 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie wysokości
opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na
wyznaczonym przez Starostę parkingu strzeżonym.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w życie z dniem 21 sierpnia 2011 r.
Przewodniczący Rady Wojciech Skruch

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 390

– 23762 –
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UCHWAŁA NR IX.70.2011
RADY POWIATU TARNOWSKIEGO
z dnia 28 czerwca 2011 r.
w sprawie ustalenia zasad udzielania Stypendium Powiatu Tarnowskiego dla najzdolniejszych
uczniów i studentów – mieszkańców Powiatu Tarnowskiego i uczniów szkół ponadgimnazjalnych
Powiatu Tarnowskiego będących mieszkańcami innego Powiatu oraz przyjęcia zasad przyznawania stypendium.
Na podstawie art. 12. pkt 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz.1592 z późn. zm.) Rada Powiatu Tarnowskiego uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się zasady udzielania stypendiów dla
uczniów i studentów w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu Tarnowskiego i Komisji Stypendialnej.

nowskiego dla najzdolniejszych uczniów i studentów –
mieszkańców Powiatu Tarnowskiego, oraz przyjęcia zasad przyznawania Stypendium Powiatu Tarnowskiego
dla najzdolniejszych uczniów i studentów – mieszkańców
Powiatu Tarnowskiego / Dz. Urz. Woj. Małop. z 2006 r. Nr
416, poz. 2642 z późn. zm./
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXIX/339/2006 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 23 maja 2006 roku w sprawie
ustalenia zasad ustanowienia Stypendium Powiatu Tar-

Przewodniczący Rady
Wojciech Skruch
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr IX.70.2011
Rady Powiatu Tarnowskiego
z dnia 28 czerwca 2011 r.

ZASADY UDZIELANIA STYPENDIUM POWIATU TARNOWSKIEGO
I CEL I CHARAKTER STYPENDIUM
1. Stypendium stanowi formę materialnej pomocy dla
najzdolniejszych uczniów i studentów – mieszkańców Powiatu Tarnowskiego oraz uczniów szkół
Powiatu Tarnowskiego będących mieszkańcami
innego Powiatu
2. Stypendium przyznawane jest:
a) uczniom szkół ponadgimnazjalnych
b) studentom studiów wyższych studiujących
w trybie dziennym na uczelniach publicznych
i niepublicznych z wpisem do rejestru uczelni
niepublicznych, w wieku do 25 lat
3. Stypendium przyznawane jest w dziedzinach:
a) nauki
b) kultury i sztuki
c) sportu
4. Stypendium jest wyróżnieniem indywidualnym dla
ucznia
i studenta,
którego
zdolności
i zainteresowania wykraczają poza program szkolny /studiów/
5. Stypendium powinno sprzyjać rozwojowi uzdolnień
i zainteresowań, a także pobudzać twórcze myślenie oraz wspomagać umiejętności stosowania
zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu.
6. Stypendia udzielane są ze środków budżetu Powiatu
Tarnowskiego, których wysokość ustalana jest corocznie uchwałą budżetową przez Radę Powiatu.

II WARUNKI I ZASADY ZGŁASZANIA KANDYDATÓW
DO STYPENDIÓW:
1. Stypendium może być przyznane uczniom spełniającym jeden z poniższych warunków:
a) po pierwszym roku nauczania, osiągającym
średnią ocen za poprzedni rok szkolny co najmniej 5,0
b) w dziedzinie nauki – finalistom i laureatom
olimpiad przedmiotowych oraz laureatom konkursów na szczeblu co najmniej wojewódzkim
c) w dziedzinie kultury i sztuki – finalistom
i laureatom konkursów artystycznych na szczeblu co najmniej wojewódzkim
d) w dziedzinie sportu – medalistom zawodów co
najmniej wojewódzkich oraz finalistom zawodów wyższego szczebla
2. Stypendium może być przyznane studentom:
a) osiągającym średnią ocen za poprzedni rok akademicki nie niższą niż:
- 4,50, jeżeli najwyższą oceną w skali ocen jest
5,00
- 4,90, jeżeli najwyższą oceną w skali ocen jest
5,50
- 5,40, jeżeli najwyższą oceną w skali ocen jest
6,00
Średnią ocen wylicza się jako średnią arytmetyczną
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Dziennik Urzędowy
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Dla studenta pierwszego roku studiów pierwszego
stopnia, średnią ocen wylicza się na podstawie ocen
uzyskanych w ostatnim roku nauczania w szkole ponadgimnazjalnej, przy czym uzyskana średnia nie może być
niższa niż 5.0.
W przypadku studenta pierwszego roku studiów drugiego stopnia, średnią ocen wylicza się na podstawie ocen
uzyskanych w ostatnim roku nauczania na studiach
pierwszego stopnia.
b) posiadającym osiągnięcia w dziedzinie nauki,
kultury, sportu takie jak:
- nagrody i wyróżnienia w konkursach na pracę
naukową organizowanych przez instytucje
i stowarzyszenia naukowe
- nagrody i wyróżnienia w konkursach i zawodach sportowych krajowych i międzynarodowych
- publikacje w wydawnictwach naukowych
i specjalistycznych
3. Kandydatów do stypendiów zgłaszać mogą:
a) dyrektorzy oraz rady pedagogiczne placówek
oświatowych
b) rektorzy, dziekani i rady wydziałów wyższych
uczelni
c) dyrektorzy placówek kulturalnych i sportowych
d) zainteresowany kandydat lub jego opiekun
prawny
4. Zgłoszenia kandydatów dokonywane są na odpowiednich wnioskach dostępnych w Kancelarii Rady Powiatu w Tarnowie lub na stronach Biuletynu Informacji
Publicznej Powiatu Tarnowskiego
a) dla uczniów – załącznik nr 1 do niniejszych zasad
b) dla studentów – załącznik nr 2 do niniejszych zasad
5. Wnioski o przyznanie stypendiów powinny zawierać:
a) w przypadku ucznia – opinię rady pedagogicznej
szkoły, której uczeń jest kandydatem do stypendium, albo opinie dyrektora innej placówki
oświatowej, kulturalnej lub sportowej, uwierzytelnione kopie świadectw szkolnych w przypadku ubiegania się o stypendium o którym mowa
w pkt. 1a o warunkach zgłoszenia, dyplomy potwierdzające osiągnięcia
b) w przypadku studenta zaświadczenie z uczelni
o średniej ocen za miniony rok akademicki
w przypadku ubiegania się o stypendium o któ-
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uwierzytelnione dokumenty potwierdzające
osiągnięcia kandydata
c) w przypadku studenta pierwszego roku – zaświadczenie z uczelni potwierdzające przyjęcie na studia
oraz zaświadczenie o średniej ocen lub uwierzytelnioną kopię świadectwa dojrzałości

III ZASADY I TRYB PRZYZNAWANIA STYPENDIUM
1. Wnioski o udzielenie stypendium rozpatruje Komisja
Stypendialna i po zapoznaniu się z wnioskami ustala listę kandydatów zaproponowanych do stypendiów.
2. W skład Komisji Stypendialnej wchodzą radni powołani do Komisji Uchwałą Rady Powiatu Tarnowskiego.
3. Szczegółowy tryb prac Komisja Stypendialna ustala
na swoim posiedzeniu.
4. Protokół z posiedzenia Komisji i listę kandydatów oraz
propozycje wysokości stypendiów Komisja przedstawia Zarządowi Powiatu.
5. Zarząd Powiatu podejmuje decyzję w sprawie zatwierdzenia listy stypendystów oraz wysokości
stypendium.
6. Decyzja Zarządu Powiatu jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
7. Stypendium przyznaje się:
a) uczniom – na jeden rok szkolny / wypłacane jednorazowo nie później niż do końca roku budżetowego /
b) studentom na jeden rok akademicki / wypłacane
jednorazowo nie później niż do końca roku budżetowego /
8. Stypendium przyznawane jest niezależnie od sytuacji
materialnej kandydata i nie jest stypendium socjalnym.
9. Uzyskane stypendium w jednym roku szkolnym/akademickim nie wyklucza jego otrzymania
w następnych latach.
10. O otrzymaniu i dacie przekazania stypendium powiadamia Zarząd Powiatu Tarnowskiego.
Przewodniczący Rady
Wojciech Skruch
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UCHWAŁA NR VIII /81/2011
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 22 czerwca 2011 r.
w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Czarny Dunajec w zakresie
przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
przedszkolnego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 i ust. 2
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
orządzie gminnym
(tekst jednolity 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn.
zm.), art.14 ust.5 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 256,
poz. 2572 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Niniejszą uchwałą
wałą ustala się wysokość opłaty
za godzinę świadczenia w przedszkolu prowadzonym
przez Gminę Czarny Dunajec w czasie i zakresie przekraczającym czas realizacji podstawy programowej wyw
chowania przedszkolnego.

Dziennik Urzędowy
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§ 2.
1. Ilekroć w uchwale mowa o:
1) gminie – należy rozumieć przez to Gminę Czarny
Dunajec
2) dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora
przedszkola prowadzonego przez gminę
3) podstawie programowej wychowania przedszkolnego – należy przez to rozumieć „podstawę programową” w znaczeniu określonym w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia
23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół
(Dz. U. z 2009 r. Nr 4 poz.17)
4) kryterium dochodowym na osobę w rodzinie –
należy przez to rozumieć kryterium dochodowe
na osobę w rodzinie w znaczeniu określonym
w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728
z późn. zm.)
5) dziecku – należy przez to rozumieć dziecko
w znaczeniu używanym w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
(Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz.992 – tekst jednolity
z późn. zm.)
§ 3.
1. Za zajęcia świadczone przez przedszkole ponad czas
realizacji podstawy programowej, a obejmujące:
1. zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i dydaktyczne
w zakresie:
a) fachowej opieki pedagogicznej;
b) zabaw aktywizujących oraz badawczo rozwijających zainteresowania otaczającym światem;
c) gier i zabaw edukacyjnych, wspomagających
rozwój psychofizyczny, emocjonalny oraz
społeczny dziecka;
d) zabaw plastycznych, muzycznych, teatralnych,
twórczych i innych rozwijających zdolności
dzieci;
e) zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych rozwijających potrzebę aktywności
i zainteresowania dziecka;
f) gier i zabaw ruchowych wspomagających
rozwój fizyczny dziecka;
2. Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki podczas pobytu
dzieci w przedszkolu czasie:
a) zajęć z religii z udziałem nauczyciela katechety;

Poz. 3438,3439

b) zajęć logopedycznych z udziałem logopedy;
c) zajęć dodatkowych organizowanych na wniosek
rodziców;
- ustala się opłatę w wysokości 2,68 (słownie: dwa złote
68/100 zł.) za 1 godzinę realizacji tych zajęć.
§ 4. Zakres realizowanych przez przedszkole prowadzone przez Gminę świadczeń, o których mowa w § 3 oraz
zasady odpłatności za te świadczenia określi umowa cywilno-prawna zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola,
a rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka.
§ 5. W przypadku korzystania z przedszkola przez
drugie i kolejne dziecko w rodzinie nie przekraczającej
kryterium dochodowego na osobę w rodzinie opłata za
1 godzinę realizacji zajęć przedszkola w zakresie przekraczającym czas przewidziany dla realizacji podstawy
programowej wychowania przedszkolnego wynosi 65%
opłaty określonej w § 3 ust.1 pod warunkiem, iż rodzic
dziecka przedstawi dyrektorowi wniosek o zastosowanie
tej opłaty i złoży oświadczenie o złej sytuacji materialnej
rodziny.
§ 6.
1. Opłatę żywnościową obejmującą koszty wyżywienia
wychowanka, tzn. koszt surowca do sporządzania
posiłków ustala Dyrektor w porozumieniu z Radą
Rodziców z uwzględnieniem norm żywienia i racji
pokarmowych opracowanych przez Instytut Żywności i Żywienia ustalonych w Zarządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej (Dz.Urz. MZiOS
z 1974 r. Nr 16, poz. 69)
2. Zasady zwrotu kosztów ustala Dyrektor w porozumieniu z Radą Rodziców.
§ 7. Traci moc obowiązującą:
1) Uchwała Nr XXXIV/324/2006 Rady Gminy w Czarnym
Dunajcu z dnia 12 kwietnia 2006r. w sprawie: ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola Gminy Czarny Dunajec.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Czarny Dunajec.
§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z mocą
obowiązującą od 1 września 2011 r.
Przewodnicząca Rady
Beata Anna Palenik
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UCHWAŁA NR VIII/67/2011
RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE
z dnia 29 czerwca 2011 r.
w sprawie likwidacji Zakładu Usług Komunalnych Gminy Czchów.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 16 ust. 1, ust. 3 i ust. 6
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) w związku z art. 6
ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce ko-

munalnej (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236) Rada Miejska
w Czchowie uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Likwiduje się z dniem 30 czerwca 2011 r. samorządowy zakład budżetowy Gminy Czchów – Zakład

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 390

– 23769 –

Usług Komunalnych Gminy Czchów, zwany dalej
"Zakładem".
2. Zadania likwidowanego "Zakładu" przejmie Gmina
Czchów.
§ 2. Mienie znajdujące się w użytkowaniu likwidowanego "Zakładu" według stanu na dzień likwidacji
przejmuje Gmina Czchów.
§ 3.
1. Majątek ruchomy i nieruchomy oraz wartości niematerialne i prawne "Zakładu" zostaną przekazane
Gminie Czchów.
2. Przekazanie majątku, o którym mowa w § 2 i w § 3
pkt 1 nastąpi według stanu ustalonego w wyniku
inwentaryzacji na dzień 30.06.2011 r.
§ 4. Czynności likwidacyjne obejmują także uregulowanie spraw pracowniczych; zamknięcie ksiąg ra-
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chunkowych i likwidację rachunku bankowego "Zakładu"; zarchiwizowanie akt i dokumentów oraz przekazanie ich do archiwum Urzędu Miejskiego w Czchowie;
zgłoszenie likwidacji do odpowiednich rejestrów i instytucji; przekazanie majątku nastąpi zgodnie z § 2 i § 3.
§ 5. Wierzytelność i zobowiązania likwidowanego
"Zakładu" z dniem likwidacji stają się wierzytelnościami
i zobowiązaniami Gminy Czchów.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Czchowa.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 30 czerwca
2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicach
ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Czchowie i Zakładzie
Usług Komunalnych Gminy Czchów.
Przewodniczący Rady Włodzimierz Rabiasz
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UCHWAŁA NR VI/44/2011
RADY GMINY JORDANÓW - GMINA
z dnia 15 czerwca 2011 r.
w sprawie: określenia zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter
cywilnoprawny przypadających Gminie Jordanów lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności
pomocy publicznej oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 59 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy w Jordanowie uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Uchwała określa szczegółowe zasady, sposób i tryb
udzielania ulg w formie umorzenia, odroczenia lub
rozłożenia na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadające Gminie Jordanów lub jej jednostkom podległym, warunki
dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach,
w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną,
a także wskazuje osoby uprawnione do udzielania
tych ulg.
2. Pod pojęciem "należności pieniężnej mającej charakter
cywilnoprawny", zwanej w dalszej treści uchwały
"należnością" rozumie się: należność pieniężną, na
którą składa się należność główna (m. in. z tytułu należności z tytułu najmu, podnajmu lokalu lub części
budynku, należności z tytułu dzierżawy gruntu, należności z tytułu opłaty za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli, należności z tytułu
opłaty za usługi świadczone klientom pomocy społecznej, należności za spowodowane szkody, należności z tytułu zasiłków celowych zwrotnych oraz zasiłków i pożyczek na ekonomiczne usamodzielnienie, należności z tytułu wieczystego użytkowania
gruntu, należności z tytułu kar pieniężnych, opłaty za
wypożyczenie, uszkodzenie, zniszczenie, nie zwrócenie lub nie zwrócenie w terminie materiałów będących własnością gminy, odpłatność za pobór wody ze zbiorowego zaopatrzenia w wodę i inne należności), odsetki i inne należności uboczne (np. koszty

egzekucyjne, koszty upomnień, koszty postępowania sądowego i inne).
3. Pod pojęciem "jednostki podległe" rozumie się gminne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.
§ 2.
1. Należność, o której mowa w § 1 może zostać umorzona
w całości albo w części, jeżeli ustalone w toku postępowania wyjaśniającego okoliczności wykażą, że:
1) osoba fizyczna - zmarła, nie pozostawiając żadnego
majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający
egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku
domowego, których łączna wartość nie przekracza
kwoty 6.000 zł,
2) osoba prawna - została wykreślona z właściwego
rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku
majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie
przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie,
3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty
wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej
należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne,
4) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji,
5) zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny,
6) kwota należności z jednego tytułu jest mniejsza
lub równa trzykrotności kwoty najniższej opłaty
sądowej do pozwu,
7) nie można ustalić osoby dłużnika, miejsca jego
zamieszkania lub faktycznego pobytu, bądź też
jego siedziby.
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2. Umorzenie należności w przypadkach określonych w § 2
ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 6, 7 może nastąpić z urzędu.
3. W przypadku należności, za którą odpowiada solidarnie więcej niż jeden dłużnik, należność ta może zostać umorzona z urzędu tylko wtedy, gdy warunki
umarzania są spełnione wobec wszystkich zobowiązanych.
§ 3.
1. Na pisemny wniosek dłużnika, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym, może zostać udzielona ulga
w spłacie należności w formie:
1) odroczenia terminu spłaty całości lub części należności na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy,
2) rozłożenie na raty zapłaty całości lub części należności na okres nie dłuższy niż 24 miesiące,
3) umorzenie w całości lub w części należności.
2. Udzielenie wnioskowanej ulgi wymaga zgromadzenia
materiału dowodowego celem dokonania analizy
czy zachodzą przesłanki ważnego interesu dłużnika
lub interesu publicznego.
3. Organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność społecznie użyteczną można umorzyć należność w całości lub w części, jeżeli:
1) w wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego wykażą, że uregulowanie zobowiązania spowoduje znaczne ograniczenie lub zaprzestanie prowadzenia działalności statutowej,
2) niemożność świadczenia jest wynikiem czynników od nich niezależnych.
4. Jeżeli umorzenie dotyczy części należności, wyznacza
się termin zapłaty pozostałej części należności.
5. Umorzenie należności głównej jest równoznaczne
z umorzeniem odsetek od tej należności oraz należności ubocznych, chyba że organ uprawniony
postanowi inaczej.
6. Jeżeli dłużnik:
1) nie zapłaci należności w odroczonym terminie należność staje się natychmiast wymagalna
wraz z odsetkami ustawowymi należnymi od
pierwotnego terminu płatności (wymagalności),
2) nie spłaci którejkolwiek z rat - niespłacona należność staje się natychmiast wymagalna wraz
z odsetkami ustawowymi należnymi od pierwotnego terminu płatności (wymagalności).
7. Przez spełnienie terminu spłaty wyznaczonego porozumieniem uważa się datę faktycznego wpływu należności na konto Gminy Jordanów lub jej jednostek podległych.
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2. Udzielenie ulg, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4,
6, 7 następuje w drodze jednostronnego oświadczenia woli organu, o którym mowa w § 5.
3. Odmowa udzielenia ulgi następuje w drodze oświadczenia woli organu, o którym mowa w § 5.
§ 5.
1. Organem właściwym do udzielania ulg o których
mowa w § 2 i § 3 jest:
1) Wójt Gminy Jordanów, jeżeli kwota należności
głównej nie przekracza jednorazowo 5.000 zł.
2) Wójt Gminy Jordanów, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego,
Rolnictwa i Inwestycji Rady Gminy, jeżeli kwota
należności głównej przekracza kwotę 5.000 zł.
§ 6.
1. W stosunku do dłużników będących przedsiębiorcami
stosowanie umorzeń, odraczanie lub rozkładanie
na raty spłaty należności stanowiących pomoc publiczną odbywać się będzie w ramach pomocy de
minimis zgodnie z przepisami ustawy z dnia
30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach
dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r.,
Nr 59, poz. 404 z późn. zm.) oraz rozporządzenia
Komisji Europejskiej (WE) Nr 1998/2006 z dnia
15 grudnia 2006 roku w sprawie stosowania art. 87
i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. U. WE L
379 z 28.12.2006r.).
2. Przedsiębiorca ubiegający się o ulgę, o której mowa
w ust. 1 zobowiązany jest do przedłożenia organowi udzielającemu pomocy wraz z wnioskiem
o udzielenie pomocy, dokumentów oraz formularza
informacji, zgodnie z zapisami art. 37 ust. 1 pkt 1
i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej
(Dz. U. z 2007 r., Nr 59, poz. 404 z późn. zm.).
§ 7.
1. Sprawozdanie z udzielonych umorzeń, odroczeń
i rozłożenia na raty spłat należności według stanu
na dzień 31 grudnia każdego roku kalendarzowego
Wójt Gminy Jordanów przedstawia Radzie Gminy,
w terminie do dnia 31 marca roku następnego po
roku budżetowym. Sprawozdanie będzie załączone
do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu.
§ 8. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.

§ 4.
1. Udzielenie ulg, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 5 oraz
w § 3 następuje w drodze porozumienia.
3440

Przewodniczący Rady Gminy w Jordanowie
Adam Kawula
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UCHWAŁA NR VI/37/11
RADY GMINY KAMIENICA
z dnia 10 czerwca 2011 r.
w sprawie: ustalenie sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych
na terenie Gminy Kamienica.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, ze zm.) oraz art. 14a
ust.1 ust. z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) Rada
Gminy w Kamienicy uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się sieć publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Kamienica:
1. Samorządowe Przedszkole w Kamienicy
2. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kamienicy-oddział przedszkolny
3. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kamienicy-oddział przedszkolny
4. Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Zbludzy
5. Szkoła Podstawowa w Zalesiu-oddział przedszkolny
6. Szkoła Podstawowa w Zasadnem-oddział przedszkolny
7. Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Szczawieoddział przedszkolny

8. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Szczawie-oddział przedszkolny
§ 2. Kontrolę uczęszczania dziecka do rocznego
obowiązkowego przygotowania przedszkolnego sprawuje dyrektor szkoły. W obwodzie zamieszkania dziecka.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Kamienica, oraz dyrektorom placówek oświatowych z terenu Gminy Kamienica.
§ 4. Traci moc Uchwała Nr XVII/112/04 Rady Gminy
Kamienica z dnia 10 września 2004 r. w sprawie sieci
placówek rocznego przygotowania przedszkolnego/ rok
zerowy/na terenie Gminy Kamienica.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2011 r.
Przewodniczący Rady Gminy
Stefan Kuchnia
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UCHWAŁA NR VI/46/11
RADY GMINY KOŚCIELISKO
z dnia 11 maja 2011 r.
w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów
i wysokości okresowych stypendiów sportowych.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 31 ustawy
z dnia 26 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r.
Nr 127, poz. 857 ze zm ) Rada Gminy Kościelisko uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Gmina Kościelisko finansuje okresowe stypendia
sportowe dla osób fizycznych posiadających licencję zawodnika i uprawiających określoną dyscyplinę sportu, które osiągnęły wysokie wyniki we
współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach
olimpijskich, zwanych dalej "zawodnikami".
2. Zasady przyznawania i pozbawiania stypendiów oraz
rodzaje i ich wysokość określa niniejsza uchwała.
§ 2.
1. Stypendia mogą być przyznawane osobom fizycznym,
zamieszkałym na terenie Gminy Kościelisko - zrzeszonym w klubach sportowych mających siedzibę
i działających na terenie Gminy, bądź w klubach nie
mających siedziby na terenie gminy, ale w których
zawodnik poprzez swoje osiągnięcia promuje Gminę
Kościelisko.

2. Stypendia przyznawane będą osobom fizycznym które
ukończyły lub ukończą w danym roku 18 lat oraz posiadają stałe zameldowanie w Gminie Kościelisko
§ 3.
1. Stypendium może otrzymać zawodnik, posiadający
licencję zawodnika, biorący udział we współzawodnictwie sportowym w danej dziedzinie sportu
w kategorii juniorów lub seniorów, zgodnie z przepisami odpowiedniego związku sportowego, który
nie pobiera stypendium sportowego z budżetu
państwa i spełnia co najmniej jeden z poniższych
warunków:
1) zajął do 6 miejsca w Olimpiadzie Młodzieży, Mistrzostwach Polski, oraz Generalnej punktacji
Pucharu Polski
2) został zakwalifikowany do kadry narodowej
w danej dyscyplinie sportu i nie otrzymuje stypendium
3) zajął do 15 miejsca w innych międzynarodowych
zawodach sportowych, w których brali udział
zawodnicy z co najmniej 5 krajów
4) został zakwalifikowany do udziału w Mistrzostwach Świata lub Europy Osiągnięcia zawodników będą oceniane według przyjętego klucza
punktowego przez komisję stypendialną.
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2. Zawodnik spełniający warunki określone w ust. 1 i 2
może otrzymać stypendium, jeżeli przebieg jego
dotychczasowej działalności sportowej wskazuje
na możliwość osiągania w przyszłości wysokich
wyników we współzawodnictwie krajowym lub
międzynarodowym.
3. W przypadku podobnych wyników pierwszeństwo
przyznania stypendium sportowego ma zawodnik
będący w trudnej sytuacji rodzinnej i finansowej.
§ 4.
1. Stypendium jest przyznawane na pisemny wniosek
zawodnika lub klubu sportowego, w którym jest on
zrzeszony.
2. We wniosku zawiera się informacje o najlepszych
dotychczasowych osiągnięciach zawodnika, potwierdzoną przez upoważnioną osobę, zgodnie ze
statutem Klubu.
§ 5.
1. Stypendia przyznaje Wójt Gminy po zapoznaniu się
z opinią Komisji Stypendialnej.
2. W skład Komisji Stypendialnej wchodzą: Wójt Gminy,
pracownik Urzędu Gminy zajmujący się sprawami
kultury fizycznej 4 radnych - przedstawicieli Komisji
Kultury, Turystyki, Sportu i Promocji Gminy oraz
przedstawiciel Rady Sportu.
3. Przewodniczącym Komisji jest Wójt Gminy, który
kieruje jej pracami.
4. Komisja wydaje pisemną opinię.
§ 6. Stypendium przyznaje się na okres 12 miesięcy.
§ 7.
1. Stypendium wynosi od 200 do 800 zł miesięcznie
w zależności od osiągniętych wyników oraz ilości
złożonych wniosków.
2. Stypendium wypłacane jest przez Wójta Gminy
w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca.
3. Jedna osoba może otrzymywać tylko jedno stypendium.
§ 8.
1. Wnioski o stypendium składa się do 30 maja każdego
roku kalendarzowego do Wójta Gminy Kościelisko.
2. Komisja Stypendialna rozpatruje wszystkie wnioski
w terminach do 15 czerwca oraz proponuje wysokość stypendium danemu zawodnikowi, uwzględniając w szczególności osiągnięcia sportowe za-
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wodnika oraz koszty związane z uprawianą dyscypliną sportu.
3. Wójt Gminy przyznaje stypendia w ramach środków
zabezpieczonych na ten cel w budżecie Gminy,
w liczbie do 12 w danym roku kalendarzowym.
§ 9.
1. Zawodnik otrzymujący stypendium jest zobowiązany
do startów według kalendarza imprez.
2. Zawodnik jest zobowiązany do godnego reprezentowania klubu i Gminy Kościelisko poprzez umieszczenie na stroju reprezentacyjnym logo Gminy.
§ 10.
1. Czasowo pozbawia się wypłaty stypendium w następujących przypadkach:
1) zawodnik został czasowo zdyskwalifikowany,
2) zawodnik został zawieszony w prawach zawodnika przez organ statutowy właściwego związku
sportowego,
2. Wypłaty stypendium pozbawia się na czas trwania
przyczyny wymienionej w ust. 1.
3. Wypłatę stypendium wznawia się po ustaniu przyczyny od najbliższego terminu płatności.
§ 11. Ostatecznie pozbawia się stypendium w następujących przypadkach:
1) zawodnik jest trwale niezdolny do startów lub treningów,
2) zawodnik z jakichkolwiek powodów trwale zaprzestał
startów lub treningów,
3) zawodnik został dożywotnio zdyskwalifikowany lub
pozbawiony praw zawodnika,
4) zawodnik swoim nagannym lub niegodnym zachowaniem, sprzecznym z zasadami współżycia społecznego lub ogólnie przyjętymi obyczajami, naraził na szwank dobre imię Gminy lub klubu sportowego.
§ 12. Stypendium przyznaje i pozbawia Wójt Gminy.
§ 13. Traci moc uchwała Nr XII/69/07 Rady Gminy Kościelisko z dnia 17 sierpnia 2007 roku w sprawie zasad,
trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów
sportowych za wyniki w sporcie kwalifikowanym.
§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Kościelisko
Roman Krupa
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UCHWAŁA NR VI/47/11
RADY GMINY KOŚCIELISKO
z dnia 11 maja 2011 r.
w sprawie wyróżnień i nagród za wysokie wyniki i osiągnięcia w działalności sportowej.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 31 i 35 ust. 5
ustawy z dnia 26 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r.
Nr 127, poz. 857 ze zm.) Rada Gminy Kościelisko uchwala, co następuje:

§ 1.
1. Nagroda jest świadczeniem pieniężnym, które stanowi
wyraz uznania za osiągnięte wyniki sportowe lub
osiągnięcia za całokształt działalności sportowej.
2. Nagrody i wyróżnienia mogą być przyznawane:
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1) osobom fizycznym za osiągnięte wysokie wyniki
sportowe
2) trenerom prowadzącym szkolenie zawodników
osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym
3) Innym osobom wyróżniającym się osiągnięciami
w działalności sportowej.
§ 2.
1. Wyróżnienia i nagrody mogą być przyznawane osobom fizycznym, zamieszkałym na terenie Gminy
Kościelisko - zrzeszonym w klubie sportowym mającym siedzibę i działającym na terenie Gminy, posiadającym odpowiednią licencję bądź w klubach
nie mających siedziby na terenie gminy, ale w których zawodnik poprzez swoje osiągnięcia promuje
Gminę Kościelisko.
2. Wyróżnienia i nagrody mogą być również przyznawane osobom fizycznym, nie będącym mieszkańcami
Gminy ale reprezentującymi kluby sportowe z terenu Gminy Kościelisko.
§ 3.
1. Nagrody i wyróżnienia przyznaje Wójt Gminy po zapoznaniu się z opinią Komisji d/s Nagród i wyróżnień powołaną zarządzeniem Wójta Gminy.
2. W skład Komisji wchodzą: Wójt Gminy, pracownik
Urzędu Gminy zajmujący się sprawami kultury fizycznej, 4 radnych będących przedstawicielami
Komisji Oświaty, Kultury, Turystyki, Sportu i Promocji Gminy oraz przedstawiciel Rady Sportu.
3. Przewodniczącym Komisji jest Wójt Gminy, który
kieruje jej pracami.
4. Komisja wydaje pisemną opinię.

Poz. 3443,3444
§ 4.

1. Wójt Gminy przyznaje następujące nagrody:
a) za wysokie osiągnięcia sportowe w wysokości
od 500 zł do 2000 zł w zależności od osiągniętego wyniku w danym roku
b) za całokształt w działalności sportowej - 3.000 zł
wraz z dyplomem
2. Nagroda za osiągnięcia sportowe może być przyznana zawodnikowi corocznie.
3. W danym roku nagrodą pieniężną może otrzymać
maksymalnie 5 osób.
4. Nagroda za całokształt w działalności sportowej jest
jednorazowa i może ją otrzymać jedna osoba
w danym roku.
§ 5. Osobom wyróżniającym się w działalności sportowej Wójt Gminy może przyznać wyróżnienia
w formie pucharu, statuetki, dyplomu.
§ 6.
1. Wszystkie wyróżnienia i nagrody przyznaje Wójt
Gminy.
2. Kandydatury do wyróżnień i nagród mogą zgłaszać
Kluby Sportowe, Wójt Gminy, Radni Gminy oraz
właściwe Związki Sportowe.
3. Wnioski należy składać w terminie do 30 maja każdego roku, do Wójta Gminy Kościelisko.
§ 7. Wójt przyznaje wyróżnienia i nagrody w terminie do 15 czerwca każdego roku.
§ 8. Traci moc uchwała nr XII / 68/ 07 RADY GMINY
KOŚCIELISKO z dnia 17 sierpnia 2007 roku w sprawie
wyróżnień i nagród za wysokie wyniki w sporcie kwalifikowanym.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Kościelisko
Roman Krupa
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UCHWAŁA NR V/47/2011
RADY GMINY W LISIEJ GÓRZE
z dnia 21 czerwca 2011 r.
w sprawie uchwalenia statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Lisiej Górze.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 oraz art. 40 ust. 2
pkt 2 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.), art.11 ust. 2 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009r.
nr 157, poz.1240 z późn. zm.), oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010r.
w sprawie środowiskowych domów samopomocy(Dz.
U. z 2010r. Nr 238, poz.1586), Rada Gminy Lisia Góra
uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się statut Środowiskowego Domu
Samopomocy w Lisiej Górze, stanowiący załącznik niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XX/309/09 Rady Gminy
Lisia Góra z dnia 10.09.2009 r. w sprawie uchwalenia
Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Lisiej
Górze z chwilą wejścia niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Lisia Góra oraz Dyrektorowi Środowiskowego
Domu Samopomocy w Lisiej Górze.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Edward Stach
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Poz. 3444
Załącznik
do uchwały Nr V/47/2011
Rady Gminy w Lisiej Górze
z dnia 21 czerwca 2011 r.

STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W LISIEJ GÓRZE
Rozdział I
Podstawa prawna działania
§ 1.
1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Lisiej Górze,
zwany dalej „Domem” działa na podstawie:
a) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. 157, poz.1240 z późn. zm.),
b) ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. 2009r. nr 175, poz. 1362
z późn. zm.),
c) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r, o ochronie
zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111 poz. 535
z późn. zm.),
d) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. (Dz. U. z 2010 r.
Nr 238 poz. 1586), w sprawie środowiskowych
domów samopomocy,
e) rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej
z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189,
poz. 1598 z późn. zm.)
f) uchwały Rady Gminy w Lisiej Górze Nr XVIII/
199/2001 r. z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie
powołania Środowiskowego Domu Samopomocy w Lisiej Górze.
g) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.)
h) porozumienia z dnia 7 lutego 2006 r. zawartego
pomiędzy Powiatem Tarnowskim, a Gminą Lisia Góra w sprawie powierzenia zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej.
i) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie
powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 roku, Nr 142 poz.
1592 z późn. zm.)
j) oraz postanowień niniejszego Statutu.
Rozdział II
Postanowienia ogólne
§ 2.
1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Lisiej Górze
zwany dalej „Domem” jest jednostką organizacyjną Gminy Lisia Góra.
2. Siedziba Środowiskowego Domu Samopomocy mieści się w Lisiej Górze przy ul. Sucharskiego 3A.
3. Nieruchomości przeznaczone na siedzibę Domu są
własnością Gminy Lisia Góra.
4. Środowiskowy Dom Samopomocy jest domem typu
AB przeznaczonym dla osób przewlekle, psychicznie chorych i upośledzonych umysłowo.
5. Nadzór i kontrolę nad Domem sprawuje Wójt Gminy
Lisia Góra.
6. Nadzór nad działalnością ŚDS sprawuje Starosta
Tarnowski przy pomocy Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Tarnowie.

7. Wojewoda Małopolski sprawuje nadzór nad przestrzeganiem standardu usług świadczonych przez
Dom oraz w zakresie odpowiedniego poziomu
kwalifikacji kadr.
8. Dom używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym
brzmieniu i z pełnym adresem oraz numerem NIP
i nr ewidencyjnym REGON.
Rozdział III
Cele i zadania Środowiskowego Domu Samopomocy
§ 3.
1. Celem Środowiskowego Domu Samopomocy jest:
a) organizowanie całokształtu spraw zmierzających do
podtrzymywania i rozwoju umiejętności wykonywania
czynności
życia
codziennego
i funkcjonowania w środowisku,
b) integrację społeczną poprzez kształtowanie samodzielności i zasad współżycia w środowisku lokalnym poprzez swobodne kontakty,
c) rozwijanie samodzielności w ramach działań wspierająco- aktywizujących,
d) ochrona godności osobistej i poczucia intymności,
e) tworzenie warunków w których uczestnicy będą
mogli realizować potrzeby bytowe, samorealizacji,
kulturalne, a także kształtowanie umiejętności spędzania wolnego czasu,
f) prowadzenie terapii zajęciowej zmierzającej do
ogólnego rozwoju i umiejętności zawodowych
uczestników,
g) podejmowanie i utrzymywanie ciągłego kontaktu
z rodzicami i opiekunami uczestników.
§ 4.
1. Dom realizuje swoje zadania w szczególności poprzez
udzielanie świadczeń w zakresie rehabilitacji społecznej obejmującej:
a) podtrzymywanie i rozwijanie u uczestnika umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia,
b) podejmowanie działań w celu przygotowania
osób z zaburzeniami psychicznymi do podjęcia
pracy, w tym w warunkach pracy chronionej na
przystosowanym stanowisku pracy lub uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej,
c) poradnictwo w zakresie świadczeń socjalnych,
d) kształtowanie umiejętności aktywnego spędzania wolnego czasu,
e) rehabilitację ruchową,
f) organizowanie imprez świątecznych,
g) prowadzenie terapii zajęciowej w celu rozwijania
własnych umiejętności i uzdolnień,
a) aktywizowanie rodzin oraz przyjaciół uczestników do uczestnictwa w życiu Domu,
b) rozwijanie kontaktów ze środowiskiem lokalnym,
c) współpracę z organizacjami społecznymi, Kościołem Katolickim, związkami wyznaniowymi,
stowarzyszeniami, fundacjami oraz innymi
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podmiotami w celu realizacji zadań regulaminowych Domu.
d) Opieka psychologiczna i psychiatryczna.
2. W Domu działa zespół wspierająco-aktywizujący składający się z Dyrektora Domu i pracowników świadczących usługi w Domu, do którego należy opracowanie indywidualnego planu postępowania oraz
jego realizacja.
Rozdział IV

Poz. 3444,3445

5. Dyrektor Domu może w celu realizacji zadań Domu,
zaciągać zobowiązania pieniężne do wysokości
kwot wydatków określonych w zatwierdzonym
planie finansowym Domu, zaciąganie zobowiązań
przez Dyrektora Domu wymaga kontrasygnaty
Skarbnika Gminy.
Rozdział VI
Organizacja i zarządzanie jednostką
§ 8.

Organizacja Domu
§ 5.
1. Dom jest czynny od poniedziałku do piątku. Godziny
pracy Środowiskowego Domu Samopomocy określa regulamin wewnętrzny.
2. Dom umożliwia uczestnikom skierowanym na pobyt
dzienny spożywanie gorącego posiłku, w ramach
treningu kulinarnego.
3. Dom może zapewnić usługi transportowe w ramach
posiadanych środków.
§ 6.
1. Skierowanie do Domu w formie decyzji administracyjnej wydaje Dyrektor Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Tarnowie.
2. Odpłatność miesięczna za usługi świadczone w ośrodku
wsparcia ponoszą osoby skierowane zgodnie
z art.51b ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. 2004 r.
Nr 64, poz. 593 z póz. Zm.)
Rozdział V
Gospodarka finansowa Środowiskowego Domu Samopomocy
§ 7.
1. Dom prowadzi gospodarkę finansową jako jednostka
budżetowa Gminy Lisia Góra zgodnie z zasadami
określonymi w ustawie o finansach publicznych.
2. Dochody i wydatki są objęte budżetem Gminy Lisia
Góra.
3. Dom posiada wyodrębniony rachunek bankowy.
4. Podstawą gospodarki finansowej Domu jest plan finansowy, opracowany przez Dyrektora Domu na podstawie uchwały uchwalonej przez Radę Gminy Lisia
Góra i zatwierdzony przez Wójta Gminy Lisia Góra.

1. Domem kieruje i reprezentuje jednoosobowo na zewnątrz Dyrektor odpowiedzialny za wszystkie
aspekty działalności Domu.
2. Dyrektor Domu odpowiada za prawidłowe zorganizowanie nadzoru i ochrony nad majątkiem; w tym
celu wyznacza osoby materialnie i służbowo odpowiedzialne za majątek, które rozlicza okresowo
w formie przeprowadzanej inwentaryzacji.
3. Dyrektor Domu odpowiada za prawidłowe wykonanie
zadań Domu.
4. Dyrektora Domu zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy Lisia
Góra.
5. Dyrektor Domu wykonuje obowiązki przełożonego
służbowego dla wszystkich zatrudnionych w Domu
pracowników oraz jest osobą uprawnioną do dokonania w stosunku do nich czynności w sprawach
z zakresu prawa pracy.
6. Obowiązki i uprawnienia pracowników Domu szczegółowo regulują przepisy ustawy o pracownikach
samorządowych.
7. Prawa i obowiązki osób korzystających za świadczeń
Domu określa „ Regulamin uczestnika”, który ustala Dyrektor Domu.
8. Organizacje i szczegółowy zakres działań Domu określa Regulamin organizacyjny opracowany przez
Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy
zatwierdzony prze Wójta Gminy Lisia Góra.
Rozdział VII
Postanowienia końcowe
§ 9. Zmiany w niniejszym Statucie będą wprowadzone w trybie właściwym dla jego uchwalenia.
Przewodniczący Rady
Edward Stach
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UCHWAŁA NR V/53/2011
RADY GMINY W LISIEJ GÓRZE
z dnia 21 czerwca 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lisia Góra na 2011 r. Nr III/18/2011 z 18 stycznia 2011 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 , pkt 9 lit.i ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591z późn. zm.) oraz art. 211,
art. 212 i art. 237 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240.
z p. zm.) Rada Gminy Lisia Góra uchwala, co następuje:
§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę
561 836 zł. jak w tabeli Nr 1 do niniejszej uchwały.

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 816 836 zł
jak w tabeli Nr 2 do niniejszej uchwały.
Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 255 000 zł. jak
w tabeli Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 2. W Uchwale Budżetowej Gminy na rok 2011 dokonuje się następujących zmian:
1. w § 3 ust. 1
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Planowany deficyt budżetu po zmianach wynosi 4 899 649 zł,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- zaciągniętych pożyczek w kwocie 4 899 649 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie
9 841 539 zł. i rozchody budżetu w łącznej kwocie
4 941 890 zł. jak w tabeli Nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:
1) pożyczek zaciąganych w roku 2011 na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie
4 899 649 zł.
2) kredytów i pożyczek na spłatę zobowiązań
z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów
i pożyczek w kwocie 4 805 597 zł.

Poz. 3445

1. Tabela Nr 3 do uchwały budżetowej otrzymuje
brzmienie jak tabela Nr 3 do niniejszej uchwały
2. Tabela Nr 7 do uchwały budżetowej otrzymuje
brzmienie jak Tabela Nr 4 do niniejszej uchwały
3. Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej otrzymuje
brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Gminy.
Przewodniczący Rady
Edward Stach

§ 3. W związku ze zmianami w uchwale budżetowej
na rok 2011

Tabela Nr 1
do Uchwały Nr V/53/2011
Rady Gminy Lisia Góra
z dnia 21 czerwca 2011 r.
w złotych
Dział Rozdział

1
700

2

70005

853

85395

900

90019

§

3

Nazwa

4
Gospodarka mieszkaniowa
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3
Pozostała działalność
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3
2009 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
budżetu środków europejskich
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem
środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3
0690 Wpływy z różnych opłat

Plan przed
zmianą

0,00
0,00

Plan
po zmianach
(5+6+7)
7
8
48 600,00
350 013,00
0,00
0,00

301 413,00
0,00

0,00
0,00

48 600,00
0,00

350 013,00
0,00

70 528,00
164 127,00
164 127,00

0,00
0,00
0,00

48 600,00
36,00
36,00

119 128,00
164 163,00
164 163,00

164 127,00
164 127,00

0,00
0,00

36,00
36,00

164 163,00
164 163,00

1 965,00

0,00

36,00

2 001,00

590 896,00
583 896,00

0,00
0,00

13 200,00
0,00

604 096,00
583 896,00

7 000,00

0,00

13 200,00

20 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 000,00

0,00

13 200,00

20 200,00

5
301 413,00
0,00

Zmniejszenie Zwiększenie

6
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Poz. 3445

926

Kultura fizyczna
250 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
0,00
wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3
92601
Obiekty sportowe
250 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
0,00
wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych
własnych gmin (związków gmin)
Ogółem:
37 137 376,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 3 190 731,00
wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

0,00 500 000,00
0,00
0,00

750 000,00
0,00

0,00 500 000,00
0,00
0,00

750 000,00
0,00

0,00 500 000,00

500 000,00

0,00 561 836,00 37 699 212,00
0,00
36,00 3 190 767,00

Przewodniczący Rady
Edward Stach
Tabela Nr 2
do Uchwały Nr V/53/2011
Rady Gminy Lisia Góra
z dnia 21 czerwca 2011 r.
Dział Rozdział

Nazwa

Plan

Z tego
Wydatki
bieżące

z tego:
wydatki
jednostek
budżetowych,

1
600

2

60016

720

Drogi publiczne gminne

Informatyka

72095

754

757

4
Transport i łączność

Pozostała działalność

Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa

75404

Komendy wojewódzkie
Policji

75412

Ochotnicze straże pożarne

Obsługa długu publicznego

przed zmianą
zmniejszenie
zwiększenie
po zmianach
przed zmianą
zmniejszenie
zwiększenie
po zmianach
przed zmianą
zmniejszenie
zwiększenie
po zmianach
przed zmianą
zmniejszenie
zwiększenie
po zmianach
przed zmianą
zmniejszenie
zwiększenie
po zmianach
przed zmianą
zmniejszenie
zwiększenie
po zmianach
przed zmianą
zmniejszenie
zwiększenie
po zmianach
przed zmianą
zmniejszenie
zwiększenie
po zmianach

5
6
1 900 486,00
746 303,00
0,00
0,00
335 554,00
335 554,00
2 236 040,00 1 081 857,00
1 119 800,00
333 800,00
0,00
0,00
335 554,00
335 554,00
1 455 354,00
669 354,00
0,00
0,00
0,00
0,00
77,00
67,00
77,00
67,00
0,00
0,00
0,00
0,00
77,00
67,00
77,00
67,00
235 250,00
144 250,00
0,00
0,00
145 000,00
40 000,00
380 250,00
184 250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 000,00
0,00
5 000,00
0,00
220 000,00
129 000,00
0,00
0,00
140 000,00
40 000,00
360 000,00
169 000,00
200 000,00
200 000,00
0,00
0,00
200 000,00
200 000,00
400 000,00
400 000,00

7
618 000,00
0,00
335 554,00
953 554,00
333 800,00
0,00
335 554,00
669 354,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
124 191,00
0,00
40 000,00
164 191,00
0,00
0,00
0,00
0,00
109 000,00
0,00
40 000,00
149 000,00
21 000,00
0,00
0,00
21 000,00

z tego:
wynagrodzenia
i składki od nich
naliczane

8
31 500,00
0,00
0,00
31 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35 000,00
0,00
0,00
35 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35 000,00
0,00
0,00
35 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00

wydatki
związane
z realizacją
ich statutowych
zadań;
9
586 500,00
0,00
335 554,00
922 054,00
333 800,00
0,00
335 554,00
669 354,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
89 191,00
0,00
40 000,00
129 191,00
0,00
0,00
0,00
0,00
74 000,00
0,00
40 000,00
114 000,00
21 000,00
0,00
0,00
21 000,00

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 390
75702

801

Obsługa papierów wartościowych, kredytów
i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
Oświata i wychowanie

80101

852

85202

853

85395

900

90002

90095

921

92109

926

92601

92605

Szkoły podstawowe

przed zmianą
zmniejszenie
zwiększenie
po zmianach
przed zmianą
zmniejszenie
zwiększenie
po zmianach

przed zmianą
zmniejszenie
zwiększenie
po zmianach
Pomoc społeczna
przed zmianą
zmniejszenie
zwiększenie
po zmianach
Domy pomocy społecznej
przed zmianą
zmniejszenie
zwiększenie
po zmianach
Pozostałe zadania w zakresie przed zmianą
polityki społecznej
zmniejszenie
zwiększenie
po zmianach
Pozostała działalność
przed zmianą
zmniejszenie
zwiększenie
po zmianach
Gospodarka komunalna
przed zmianą
i ochrona środowiska
zmniejszenie
zwiększenie
po zmianach
Gospodarka odpadami
przed zmianą
zmniejszenie
zwiększenie
po zmianach
Pozostała działalność
przed zmianą
zmniejszenie
zwiększenie
po zmianach
Kultura i ochrona dziedzic- przed zmianą
twa narodowego
zmniejszenie
zwiększenie
po zmianach
Domy i ośrodki kultury,
przed zmianą
świetlice i kluby
zmniejszenie
zwiększenie
po zmianach
Kultura fizyczna
przed zmianą
zmniejszenie
zwiększenie
po zmianach
Obiekty sportowe
przed zmianą
zmniejszenie
zwiększenie
po zmianach
Zadania w zakresie kultury przed zmianą
fizycznej
zmniejszenie
zwiększenie
po zmianach
Wydatki razem:
przed zmianą
zmniejszenie
zwiększenie
po zmianach

– 23778 –
200 000,00
200 000,00
0,00
0,00
200 000,00
200 000,00
400 000,00
400 000,00
17408962,00 17188344,00
-221 404,00 -221 404,00
386 404,00
0,00
17 573 962,00
16 966
940,00
9 122 885,00 9 010 385,00
-221 404,00 -221 404,00
386 404,00
0,00
9 287 885,00 8 788 981,00
6 405 714,00 6 405 714,00
0,00
0,00
20 000,00
20 000,00
6 425 714,00 6 425 714,00
120 000,00
120 000,00
0,00
0,00
20 000,00
20 000,00
140 000,00
140 000,00
190 779,00
190 779,00
0,00
0,00
3 005,00
3 005,00
193 784,00
193 784,00
190 779,00
190 779,00
0,00
0,00
3 005,00
3 005,00
193 784,00
193 784,00
1 270 200,00
880 000,00
0,00
0,00
28 200,00
28 200,00
1 298 400,00
908 200,00
150 000,00
150 000,00
0,00
0,00
25 000,00
25 000,00
175 000,00
175 000,00
360 000,00
20 000,00
0,00
0,00
3 200,00
3 200,00
363 200,00
23 200,00
620 000,00
620 000,00
0,00
0,00
20 000,00
20 000,00
640 000,00
640 000,00
320 000,00
320 000,00
0,00
0,00
20 000,00
20 000,00
340 000,00
340 000,00
1 585 000,00
305 000,00
-630 000,00
0,00
530 000,00
0,00
1 485 000,00
305 000,00
580 000,00
50 000,00
0,00
0,00
530 000,00
0,00
1 110 000,00
50 000,00
1 000 000,00
250 000,00
-630 000,00
0,00
0,00
0,00
370 000,00
250 000,00
41782025,00 30194370,00
-851404,00
-221404,00
1668240,00
646826,00
42598861,00 30619792,00

Poz. 3445
21 000,00
0,00
0,00
21 000,00
16339684,00
-221 404,00
0,00
16 118 280,00

0,00
0,00
0,00
0,00
12 981 040,00
-85 000,00
0,00
12 896 040,00

21 000,00
0,00
0,00
21 000,00
3 358 644,00
-136 404,00
0,00
3 222 240,00

8 547 985,00
-221 404,00
0,00
8 326 581,00
1 040 037,00
0,00
20 000,00
1 060 037,00
120 000,00
0,00
20 000,00
140 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
829 000,00
0,00
28 200,00
857 200,00
99 000,00
0,00
25 000,00
124 000,00
20 000,00
0,00
3 200,00
23 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
55 000,00
0,00
0,00
55 000,00
50 000,00
0,00
0,00
50 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22324124,00
-221404,00
423754,00
22526474,00

6 996 600,00
-85 000,00
0,00
6 911 600,00
740 995,00
0,00
0,00
740 995,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16 200,00
0,00
0,00
16 200,00
16 200,00
0,00
0,00
16 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16069393,00
-85000,00
0,00
15984393,00

1 551 385,00
-136 404,00
0,00
1 414 981,00
299 042,00
0,00
20 000,00
319 042,00
120 000,00
0,00
20 000,00
140 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
829 000,00
0,00
28 200,00
857 200,00
99 000,00
0,00
25 000,00
124 000,00
20 000,00
0,00
3 200,00
23 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
38 800,00
0,00
0,00
38 800,00
33 800,00
0,00
0,00
33 800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6254731,00
-136404,00
423754,00
6542081,00

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 390

– 23779 –

Poz. 3445

Z tego
z tego:

z tego:

w tym:
dotacje na
zadania
bieżące

wydatki na programy finansowaświadczenia
ne z udziałem
na rzecz osób
środków, o których
fizycznych;
mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3

10
126 303,00
0,00
0,00
126 303,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
67,00
67,00
0,00
0,00
67,00
67,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

11
2 000,00
0,00
0,00
2 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20 059,00
0,00
0,00
20 059,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20 000,00
0,00
0,00
20 000,00
0,00

0,00
0,00

12

wypłaty
z tytułu
poręczeń
i gwarancji
13

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 000,00
0,00
0,00
12 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

836 660,00
0,00
0,00
836 660,00
462 400,00
0,00
0,00
462 400,00
5 365 677,00
0,00
0,00
5 365 677,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
190 779,00
0,00
3 005,00
193 784,00
190 779,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

obsługa
długu

Wydatki
majątkowe

14
15
0,00 1 154 183,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 1 154 183,00
0,00
786 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
786 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10,00
0,00
10,00
0,00
91 000,00
0,00
0,00
0,00
105 000,00
0,00
196 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 000,00
0,00
5 000,00
0,00
91 000,00
0,00
0,00
0,00
100 000,00
0,00
191 000,00
179
0,00
000,00
0,00
0,00
200
0,00
000,00
379
0,00
000,00
179
0,00
000,00
0,00
0,00
200
0,00
000,00
379
0,00
000,00
0,00
220 618,00
0,00
0,00
0,00
386 404,00
0,00
607 022,00
0,00
112 500,00
0,00
0,00
0,00
386 404,00
0,00
498 904,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

inwestycje
i zakupy
inwestycyjne

16
1 154 183,00
0,00
0,00
1 154 183,00
786 000,00
0,00
0,00
786 000,00
0,00
0,00
10,00
10,00
0,00
0,00
10,00
10,00
91 000,00
0,00
105 000,00
196 000,00
0,00
0,00
5 000,00
5 000,00
91 000,00
0,00
100 000,00
191 000,00
0,00

zakup i objęcie akcji
na programy
i udziałów oraz
finansowane
wniesienie wkładów
z udziałem środdo spółek prawa
ków, o których
handlowego.
mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3,
17
18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

220 618,00
0,00
386 404,00
607 022,00
112 500,00
0,00
386 404,00
498 904,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 390
0,00
0,00
0,00
51 000,00
0,00
0,00
51 000,00
51 000,00
0,00
0,00
51 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
620 000,00
0,00
20 000,00
640 000,00
320 000,00
0,00
20 000,00
340 000,00
250 000,00
0,00
0,00
250 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250 000,00
0,00
0,00
250 000,00
1059303,00
0,00
20067,00
1079370,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6441164,00
0,00
0,00
6441164,00

0,00
3 005,00
193 784,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
190779,00
0,00
3 005,00
193784,00

– 23780 –
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
179000,00
0,00
200000,00
379000,00

0,00
0,00
0,00
390 200,00
0,00
0,00
390 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
340 000,00
0,00
0,00
340 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 280 000,00
-630 000,00
530 000,00
1 180 000,00
530 000,00
0,00
530 000,00
1 060 000,00
750 000,00
-630 000,00
0,00
120 000,00
11587655,00
-630000,00
1021414,00
11979069,00

Poz. 3445
0,00
0,00
0,00
390 200,00
0,00
0,00
390 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
340 000,00
0,00
0,00
340 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 280 000,00
-630 000,00
530 000,00
1 180 000,00
530 000,00
0,00
530 000,00
1 060 000,00
750 000,00
-630 000,00
0,00
120 000,00
11587655,00
-630000,00
1021414,00
11979069,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7467476,00
0,00
0,00
7467476,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Przewodniczący Rady
Edward Stach
Tabela Nr 3
do Uchwały Nr V/53/2011
Rady Gminy Lisia Góra
z dnia 21 czerwca 2011 r.
PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU I ROZDYSPONOWANIEM
NADWYŻKI BUDŻETOWEJ BUDŻETU GMINY LISIA GÓRA NA 2011 R.
1
2
3
4

DOCHODY OGÓŁEM
WYDATKI OGÓŁEM
WYNIK (nadwyżka/deficyt)
PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM
zaciągane pożyczki:
- dobudowa kanalizacji w miejscowościach Lisia Góra, Stare Żukowice, , Kobierzyn, Breń- WFOŚ
- pożyczka z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie we wsiach Lisia Góra, ST.Zukowice,
Kobierzyn, Breń
- Termomodernizacja budynku SP w Lisiej Górze
- Termomodernizacja budynku przedszkola w Zaczarniu
- Termomodernizacja budynku OSP w St. Żukowicach
- Usuwanie azbestu z terenu Gminy Lisia Góra-2011
Zaciągane kredyty:
- sfinansowanie planowanego deficytu
Spłata udzielonej pożyczki
- wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca
z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych

37 699 212
42 598 861
-4 899 649
9 841 539
6 475 246
3 265 290
2 784 956
240 000
80 000
80 000
25 000
3 230 000
3 230 000
20 000
116 293
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5
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ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM
- spłata zaciągniętych kredytów bankowych;
- bud. Sali Gim. w Brzozówce
- rozbudowa Sali Gim. Nowa Jastrząbka
- przebudowa ul. Zagumnie
- budowa boiska sport. „Orlik 2012”
- budowa Sali gimnastycznej w Pawęzowie
- proj. kanalizacji w Zaczarniu
- na sfinansowanie deficytu
- spłata zaciągniętych pożyczek;
- kanalizacja Śmigno – Pawęzów etap II
- kanalizacja Łukowa
- kanal. L. Góra, St. Żukowice
- termomodr. SP w Śmignie
- samochód strażacki- Łukowa
- usuwanie azbestu
- spłata pożyczek zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie
- odnowa centrum wsi Zaczarnie
- kanalizacja L. Góra, St. Żukowice

4 941 890
2 345 282
1 000 000
90 710
132 000
54 000
140 000
57 704
870 868
629 768
14 000
268 000
296 640
21 600
19 418
10 110
1 966 840
289 131
1 677 709

Przewodniczący Rady
Edward Stach
Tabela Nr 4
do Uchwały Nr V/53/2011
Rady Gminy Lisia Góra
z dnia 21 czerwca 2011 r.
Dział Rozdział Paragraf
Treść
010
Rolnictwo i łowiectwo
01010
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
6050
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzozówce - oprac. projektu
Budowa kanalizacji w Nowych Żukowicach
Budowa kanalizacji w Zaczarniu
Dobudowa sieci wodociągowo kanalizacyjnej wg. potrzeb mieszkańców
Przykrycie cieku wodnego w Śmignie
6057
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
dobudowa kanalizacji sanitarnej w m. Lisia Góra, Stare Żukowice,
Kobierzyn, Breń
6059
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
dobudowa kanalizacji sanitarnej w m. Lisia Góra, Stare Żukowice,
Kobierzyn, Breń
600
Transport i łączność
60014
Drogi publiczne powiatowe
6050
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
budowa chodnika w N. Jastrząbce
Budowa chodnika w St. Żukowicach
budowa chodnika w Śmignie
6300
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
Dotacja - pomoc finansowa dla Powiatu
60016
Drogi publiczne gminne
6050
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Budowa drogi w N. Żukowicach
Budowa ul. Południowej
Przebudowa i odwodnienie drogi w Pawęzowie
Remont drogi w Brniu
60017
Drogi wewnętrzne
6050
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Budowa Drogi transportu rolnego

Wartość
8 104 976,00
8 104 976,00
637 500,00
250 000,00
127 500,00
120 000,00
80 000,00
60 000,00
2 710 251,00
2 710 251,00
4 757 225,00
4 757 225,00
1 154 183,00
288 183,00
238 183,00
50 000,00
171 183,00
17 000,00
50 000,00

50 000,00
786 000,00
786 000,00
20 000,00
20 000,00
62 000,00
684 000,00
80 000,00
80 000,00
80 000,00
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700
70005
6050

720
72095
6630

750
75023
6050
754
75404
6170

75412
6050

758
75818
6800
801
80101
6050
80104
6050
6060
851
85154
6050
900
90015
6050

90095
6050

6059
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Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Modernizacja budynku komunalnego( po policji)
Wykup gruntów pod drogi
Informatyka
Pozostała działalność
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - internet szansą na lepszy start
Administracja publiczna
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Remont sali narad
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Komendy wojewódzkie Policji
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie
i dofinansowanie zadań inwestycyjnych
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy
Ochotnicze straże pożarne
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Remont remizy OSP w Starych Żukowicach
Utwardzenie placu przy budynku OSP w Śmignie
Różne rozliczenia
Rezerwy ogólne i celowe
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Rezerwa na wydatki majątkowe
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
docieplenie i elewacja SP w Lisiej Górze
Przedszkola
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Docieplenie i elewacja Przed. w Zaczarniu
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Zakup wyparzacza
Ochrona zdrowia
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Współfinansowanie infrastruktury sportowej
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Oświetlenie ulic, placów i dróg
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Dobudowa oświetlenia ulicznego ul Rolnicz w Lisiej Górze
Dobudowa oświetlenia ulicznego ul. Jaracza w Lisiej Górze
Dobudowa oświetlenia ulicznego ul. Mielecka w Lisiej Górze
Dobudowa oświetlenia ulicznego ul. Szkolna w Lisiej Górze
Pozostała działalność
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Odnowa centrum wsi Lisia Góra
Odnowa centrum wsi Nowa Jastrząbka
Odnowa centrum wsi Nowe Żukowice
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Odnowa centrum wsi Lisia Góra
Odnowa centrum wsi Nowa Jastrząbka
Odnowa centrum wsi Nowe Żukowice

Poz. 3445
80 000,00
80 000,00
80 000,00
20 000,00
60 000,00
10,00
10,00
10,00

0,00
10,00
120 000,00
120 000,00
120 000,00
120 000,00
196 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
191 000,00
191 000,00
171 000,00
20 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
607 022,00
498 904,00
498 904,00
498 904,00
108 118,00
100 918,00
100 918,00
7 200,00
7 200,00
46 678,00
46 678,00
46 678,00
46 678,00
390 200,00
50 200,00
50 200,00
15 300,00
22 800,00
4 300,00
7 800,00
340 000,00
340 000,00
40 000,00
150 000,00
150 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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926
92601
6050
92605
6050
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Kultura fizyczna
Obiekty sportowe
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Budowa boiska sportowego "Orlik 2012 "
Zadania w zakresie kultury fizycznej
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Budowa boiska sportowego "Orlik 2012 "
Budowa krytego basenu szkolno - rehabilitacyjnego w St. Żukowicach
Razem

1 180 000,00
1 060 000,00
1 060 000,00
1 060 000,00
120 000,00
120 000,00
0,00
120 000,00
11 979 069,00

Przewodniczący Rady Edward Stach
Załącznik
do uchwały Nr V/53/2011
Rady Gminy w Lisiej Górze
z dnia 21 czerwca 2011 r.
ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY W 2011 R
OGÓŁEM 1 129 303
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 879 303
Dział
720

Rozdz.
72095

801
80104

921
92109

92116

600
60004

60014
900
90002

Nazwa
Informatyka
Pozostała działalność
Dotacja celowa - do Samorządu Województwa
OŚWIATA I WYCHOWANIE
Przedszkola
Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień miedzy
jednostkami samorządowymi
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury
Biblioteki
dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Lokalny transport zbiorowy
Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na postawie porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego
Drogi publiczne powiatowe
Dotacja celowa – pomoc finansowa dla powiatu
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Gospodarka odpadami
Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na postawie porozumień miedzy
jednostkami samorządu terytorialnego

Plan
77
77
77
12 000
12 000
12 000
640 000
340 000
340 000
340 000
300 000
300 000
300 000
176 303
126 303
126 303
50 000
50 000
51 000
51 000
51 000

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 250 000
Dział
926

Rozdz.
92605

Nazwa
KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych
stowarzyszeniom

Plan
250 000
250 000
250 000

Przewodniczący Rady Edward Stach
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UCHWAŁA NR V/54/2011
RADY GMINY W LISIEJ GÓRZE
z dnia 21 czerwca 2011 r.
w sprawie: zmiany uchwały nr IV/29/11 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 31 marca 2011 r.
w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych
inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją na terenie Gminy Lisia Góra.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8), art. 40 ust. 1 i art. 41
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z p. zm.),
art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku
o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 95,
poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461 i Nr 226,
poz. 1475), w związku z § 1 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2008 roku w sprawie warunków
udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości oraz
podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną (Dz. U. z 2008 r. Nr 146, poz. 927),
Rada Gminy w Lisiej Górze uchwala, co następuje:
§ 1. W Uchwale Rady Gminy w Lisiej Górze nr
IV/29/11 z dnia 31 marca 2011 r. wprowadza się następujące zmiany:
1. W § 3 ust 1 załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak
załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały
2. W §4 pkt 1 a załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie jak
załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały
3445

3. W §4 pkt 1 b załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie
załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały
4. W § 4 pkt 2 a załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie
załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały
5. W § 4 pkt 2 b załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie
załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały
6. W § 4 pkt 3 załącznik Nr 6 otrzymuje brzmienie
załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały
7. W § 7 ust. 2 załącznik Nr 8 otrzymuje brzmienie
załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

jak
jak
jak
jak
jak

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Lisia Góra
§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie w miejscach publicznych na terenie gminy.
Przewodniczący Rady
Edward Stach
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr V/54/2011
Rady Gminy w Lisiej Górze
z dnia 21 czerwca 2011 r.
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N 2
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Rady Gminy w Lisiej Górze
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N 5
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UCHWAŁA NR V/55/2011
RADY GMINY W LISIEJ GÓRZE
z dnia 21 czerwca 2011 r.
W sprawie: określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych
na których zaprzestano produkcji rolnej.
rolnej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia
8 marca 19990 r. o samorządzie terytorialnym (t.
( j. Dz.
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) oraz na podstawie Art. 12 ust. 9 ustawy z dnia 15 listopada
listo
1984 r.
o podatku rolnym (t. j. Dz. U. z 2006
6 r. Nr
N 136 poz. 969
z poźn. zm.) Rada Gminy w Lisiej Górze uchwala,
uchwala co
następuje:

§ 1. Uchwała określa tryb i warunki zwolnienia od
podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestazaprzest
no produkcji rolnej zwanego dalej zwolnieniem.
§ 2.
1. Zwolnienie stosuje się
ię na wniosek podatnika podatku
rolnego na druku stanowiącym załącznik Nr
N 1 do
niniejszej uchwały.
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2. Zwolnienie następuje od pierwszego dnia miesiąca
następującego po złożeniu wniosku o którym mowa w ust. 1
§ 3.
1. Warunki zwolnienia są następujące:
1) Grunt był wcześniej uprawiany przez okres 5 lat.
2) Zaprzestano uprawy roślin.
3) Nie wykorzystywanie gruntów na cele pastwiskowe.
4) Nie dokonywanie zbioru traw i siana na cele paszowe.
5) Utrzymanie gruntów w stanie nie zagrażającym
rozprzestrzenianiu się chwastów (wyłączone
użytki muszą być przeorane co najmniej raz
w roku).
6) Działka przeznaczona do wyłączenia z produkcji
rolnej musi zostać publicznie przedstawiona do
dzierżawy za czynsz nie wyższy niż wysokość
ustalonego rocznego podatku rolnego od tej
działki. Ogłoszenie powinno być wywieszone
przez okres 1 miesiąca w miejscach zwyczajowo
przyjętych na terenie Gminy Lisia Góra. W dniu
wywieszenia ogłoszenia jego jeden egzemplarz
powinien zostać złożony na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Lisia Góra a drugi wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu .
7) Nie pobieranie dopłat z Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa na grunt, który ma być
objęty zwolnieniem.

Poz. 3447

2. Warunki określone w ust. 1 muszą być spełnione
łącznie.
§ 4.
1. Zwolnienie następuje w drodze decyzji Wójta.
2. W razie niedopełnienia chociażby jednego z zastrzeżonych warunków organ podatkowy stwierdza wygaśnięcie w całości lub w części decyzji w której
mowa w ustępie 1.
3. W przypadku wcześniejszego podjęcia produkcji na
wyłączonych użytkach rolnych podatnik jest zobowiązany do zawiadomienia Urzędu Gminy w Lisiej
Górze w terminie 14 dni o zaistniałych zmianach.
§ 5. Traci moc uchwała nr X/85/92 Rady Gminy
w Lisiej Górze z dnia 26 luty 1992 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od
podatku rolnego użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Lisia Góra.
§ 7.
1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie
w miejscach publicznych na terenie gminy.
Przewodniczący Rady
Edward Stach
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UCHWAŁA NR V/66/2011
RADY GMINY W LISIEJ GÓRZE
z dnia 21 czerwca 2011 r.
w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie wywozu nieczystości płynnych z nieruchomości.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 18 ust. 2 pkt 15
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz
art. 3 i art. 6 ust.2 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U.
z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z p. zm.) i art. 9 ustawy z dnia
5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050 z p. zm.)
- Rada Gminy w Lisiej Górze uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się górne stawki opłat ponoszonych
przez właścicieli nieruchomości za usługi opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości
ciekłych w wysokości:

1. Wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników
bezodpływowych ich transport do punktu zlewowego –
30, 00 zł za 1 m3.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Lisia Góra.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Edward Stach

3448

3449
3449

UCHWAŁA NR VIII/66/11
RADY GMINY LANCKORONA
z dnia 29 czerwca 2011 r.
w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Lanckorona na rok 2011.
Na podstawie art. 211, art. 212, 258 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240 z późniejszymi zmianami),
oraz art. 18 ust. 2 pkt. 4 , ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy
Lanckorona uchwala, co następuje:

Dz.
1
010

§ 1.
1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Lanckorona na
2011 r. o kwotę 241.254 zł w tym:
- zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 218.156 zł
- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 459.410 zł
- jak poniżej:

Treść

2
Rolnictwo i łowiectwo
w tym: dochody bieżące:
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących
gmin (związków gmin)
600 Transport i łączność
w tym: dochody bieżące:
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących
gmin (związków gmin )
852 Pomoc społeczna
w tym: dochody bieżące:
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy pobranych
nienależnie lub w nadmiernej wysokości
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
w tym: dochody bieżące
- wpływy z różnych dochodów
w tym: dochody majątkowe
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie
wygasają z upływem roku budżetowego
Razem zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów

Zmniejszenie
planu
dochodów
na 2011 r.
3
-

Zwiększenie
planu
dochodów
na 2011 r.
4
56.737
56.737

-

56.737

56.737
56.737

-

56.737

-

-

24
24

218.180
218.180
218.180
-

24
459.410
459.410
459.410

274.917

516.171

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 390

– 23799 –

Poz. 3449

§ 2.
1. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Lanckorona na 2011 r. o kwotę 335.254 zł i równocześnie zmniejsza się wydatki budżetu na 2011 r. o kwotę 94.000 zł
w tym: wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 19.976 zł wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 261.230 zł
- jak poniżej:

Dz.

Rozdz.

1
010

2

Nazwa - rodzaj wydatku

3
Rolnictwo i łowiectwo
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
01078
w tym:
a) wydatki bieżące w tym:
1)wydatki jednostek budżetowych w tym:
1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
600
Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
60016
w tym:
a) wydatki bieżące w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych w tym:
1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
60078
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
w tym:
a)wydatki bieżące w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych w tym:
1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
700
Gospodarka mieszkaniowa
70005
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
w tym:
a) wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych w tym:
1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
710
Działalność usługowa
71035
Cmentarze
w tym:
a) wydatki bieżące w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych w tym:
1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
852
Pomoc społeczna
85212
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
w tym:
a) wydatki bieżące w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych w tym:
1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90001
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
w tym:
b) wydatki majątkowe w tym:
1) inwestycje
926
Kultura fizyczna
92605
Zadania w zakresie kultury fizycznej
w tym:
b) wydatki majątkowe w tym:
1) inwestycje
OGÓŁEM w tym:
a) wydatki bieżące w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych w tym:
1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
b) wydatki majątkowe

§ 3.
1. Dochody budżetu Gminy Lanckorona na 2011 r. po
zmianach wynoszą 28.037.040,77 zł
w tym:
dochody bieżące - 18.063.063,77 zł
dochody majątkowe - 9.973.977,00 zł

Zmniejszenie
planu
wydatków
na 2011 r.
4
-

Zwiększenie
planu
wydatków
na 2011 r.
5
58.000
58.000

58.000
-

58.000
58.000
58.000
9.000
9.000

58.000

9.000
9.000
9.000
-

58.000
58.000
58.000
36.000
36.000

-

36.000
36.000
36.000
-

7.000
7.000

-

7.000
7.000
7.000
24

-

24

-

24
24
24

-

241.230
241.230

-

241.230
241.230
20.000
20.000

94.000
94.000
94.000
94.000
-

20.000
20.000
335.254
74.024
74.024
74.024
261.230

2. Wydatki budżetu Gminy Lanckorona na 2011 r. po
zmianach wynoszą 30.200.801,77 zł
w tym:
wydatki bieżące - 18.727.176,77 zł
wydatki majątkowe - 11.473.625.00 zł
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Lanckorona

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 390

– 23800 –

Poz. 3449,3450,3451

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega publikacji.
Przewodniczący Rady
Ryszard Frączek
3449

3450
3450

UCHWAŁA NR VIII/67/11
RADY GMINY LANCKORONA
z dnia 29 czerwca 2011 r.
zmieniająca uchwałę nr XXVI/159/09 Rady Gminy Lanckorona z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia
regulaminu określającego zasady przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego,
za warunki pracy i mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym na terenie Gminy Lanckorona oraz zasady
przyznawania tym nauczycielom wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw
i nagród.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.30 ust.6, art. 54
ust. 7, art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. –
Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 97,
poz. 674 z późn. zm.) Rada Gminy Lanckorona uchwala,
co następuje:

2.

3.

§ 1. W regulaminie określającym zasady przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym na terenie Gminy Lanckorona oraz
zasady przyznawania tym nauczycielom wynagrodzenia
za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw i nagród uchwalonym uchwałą Nr XXVI/159/09
Rady Gminy Lanckorona z dnia 31 marca 2009 r. zm.
uchwałą Nr XXIX/186/09 Rady Gminy Lanckorona z dnia
23 lipca 2009 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 6 ust.3 otrzymuje brzmienie:
„3 Dodatek motywacyjny nauczyciela nie może
przekroczyć 20%, zaś dyrektora 40% jego wynagrodzenia zasadniczego”
2) w § 7 wprowadza się następujące zmiany:
a) w ust. 1 dotychczasową tabelę zastępuje się tabelą w brzmieniu:
Lp.
1.

Stanowisko Kierownicze
Przedszkola 1 – 3 oddziałowe
dyrektor przedszkola

Stawka dodatku
funkcyjnego
w złotych

Szkoły podstawowe i zespoły
szkół
a) dyrektor szkoły (zespołu)
liczącego:
do 7 oddziałów
8 – 11 oddziałów
12-16 oddziałów
Wicedyrektor Szkoły (zespołu)

400 – 900
500 – 1.300
800 – 1.700
400 – 1.000

b) w ust.4 pkt1 otrzymuje brzmienie:
„1. Wychowawstwo klasy w wysokości: 120 złotych”
§ 15 ust.2 otrzymuje brzmienie:
„2. Nauczycielowi, o którym mowa w ust. 1
przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy zwany dalej dodatkiem, w wysokości
uzależnionej od liczby członków rodziny,
wypłacany co miesiąc z dołu w wysokości:
1/ dla jednej osoby - 10 zł
2/ dla dwóch osób - 20 zł
3/ dla trzech osób - 30 zł
4/ dla czterech i więcej - 35 zł
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Lanckorona.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września
2011 r.

300 – 700

Przewodniczący Rady
Ryszard Frączek

3450

3451
3451

UCHWAŁA NR VIII/68/11
RADY GMINY LANCKORONA
z dnia 29 czerwca 2011 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych
przez Gminę Lanckorona.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 5 pkt 1
ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada
Gminy Lanckorona uchwala, co następuje:

§ 1.
1. Świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych
przez gminę Lanckorona w zakresie nauczania, wychowania i opieki są bezpłatne w wymiarze 5 godzin dziennie.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 390

– 23801 –

2. Czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę, o którym mowa w ust.1 określa dla
każdego oddziału ramowy rozkład dnia ustalony
przez dyrektora przedszkola.
§ 2.
1. Rodzice (prawni opiekunowie) ponoszą odpłatność za
korzystanie przez dziecko ze świadczeń udzielanych
przez przedszkole poza czasem przeznaczonym na
bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę, o którym mowa w § 1 ust. 1, w wysokości 1,50 zł za każdą rozpoczętą godzinę.
2. Świadczenia, o których mowa w ust.1 obejmują realizację zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych przy zapewnieniu opieki pedagogicznej
oraz bezpiecznych warunków pobytu.
§ 3.
1. Czas pobytu dziecka w przedszkolu określa umowa
cywilno-prawna zawarta między rodzicami (prawnymi opiekunami) a dyrektorem przedszkola.

Poz. 3451,3452

2. Opłaty, o których mowa w § 2 ust.1 nie obejmują
zajęć dodatkowych organizowanych przez przedszkole na zlecenie rodziców.
§ 4. Tracą moc:
- uchwała Nr VIII/58/07 Rady Gminy Lanckorona z dnia
28 czerwca 2007r. w sprawie ustalania opłat za niektóre świadczenia prowadzonego przez gminę
przedszkola publicznego;
- uchwała Nr XI/75/07 Rady Gminy Lanckorona z dnia 31
października 2007r. zmieniająca uchwałę w sprawie
ustalania opłat za niektóre świadczenia prowadzonego przez gminę przedszkola publicznego.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Lanckorona.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego z mocą obowiązująca od dnia 1 września 2011 r.
Przewodniczący Rady
Ryszard Frączek

3451

3452
3452

UCHWAŁA NR VII/37/2011
RADY GMINY PORONIN
z dnia 20 czerwca 2011 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2011.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 211
i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240 z późn.
zm.) Rada Gminy Poronin uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Poronin na rok
2011 o kwotę 397.272,00 zł zgodnie z załącznikiem
Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Poronin na rok
2011 o kwotę 397.272,00 zł zgodnie z załącznikiem
Nr 2 do niniejszej Uchwały.
3. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Poronin na rok
2011 w zakresie wydatków majątkowych zgodnie
z załącznikiem Nr 2.1 do niniejszej Uchwały
§ 2.
1. Zmienia się treść załącznika Nr 8 do Uchwały Budżetowej Gminy Poronin na rok 2011 Nr IV/15/2011 z dnia
12 stycznia 2011 roku dotyczącego zestawienia planowanych kwot dotacji z budżetu Gminy Poronin
w roku 2011, w związku z udzieleniem dotacji celo-

wej dla OSP Małe Ciche na rozbudowę remizy
w kwocie 86.496,00 zł oraz zwiększeniem o 20.000,00 zł
dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Poroninie.
2. Nowa treść załącznika Nr 8 do Uchwały Budżetowej
otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do
niniejszej uchwały.
§ 3. W wyniku powyższych zmian budżet Gminy
Poronin na rok 2011 przedstawia się następująco:
1. Dochody budżetowe 28.759.469,68 zł
2. Wydatki budżetowe 28.966.464,63 zł
3. Deficyt budżetu 206.994,95 zł
4. Przychody budżetu 3.021.635,95 zł
5. Rozchody budżetu 2.814.641,00 zł
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Poronin.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodnicząca Rady
Maria Dawidek

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 390

– 23802 –

Poz. 3452
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr VII/37/2011
Rady Gminy Poronin
z dnia 20 czerwca 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 390

– 23803 –

Poz. 3452

Przewodnicząca Rady
Maria Dawidek

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 390

– 23804 –

Poz. 3452
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr VII/37/2011
Rady Gminy Poronin
z dnia 20 czerwca 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 390

– 23805 –

Poz. 3452

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 390

– 23806 –

Poz. 3452

Przewodnicząca Rady
Maria Dawidek
Załącznik Nr 2.1
do uchwały Nr VII/37/2011
Rady Gminy Poronin
z dnia 20 czerwca 2011 r.

Przewodnicząca Rady
Maria Dawidek

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 390

– 23807 –

Poz. 3452
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr VII/37/2011
Rady Gminy Poronin
z dnia 20 czerwca 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 390

– 23808 –

Poz. 3452

Przewodnicząca Rady
Maria Dawidek
3452

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 390

– 23809 –

Poz. 3453

3453
3453

UCHWAŁA NR VIII/57/11
RADY GMINY STRYSZAWA
z dnia 27 czerwca 2011 r.
w sprawie wprowadzenia zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2011 nr IV/21/11 Rady Gminy Stryszawa
z dnia 27 stycznia 2011 r.
Na
z dnia
U. Nr
z dnia

podstawie art. 212, art. 235 i art. 236 ustawy
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.
157, poz. 1240) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.

Dział Rozdział
1

2

§

Nazwa

3

4

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) – Rada Gminy
Stryszawa uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonać zmian w planowanych dochodach
budżetu Gminy Stryszawa na kwotę 373 539,13 zł
Plan przed
zmianą
5

Zmniejszenie Zwiększenie
6

7

Plan po
zmianach
(5+6+7)
8

bieżące
010

01010

0970
750

75023

0920
756

75615

0910
75618

0910

Rolnictwo i łowiectwo
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Wpływy z różnych dochodów
Administracja publiczna
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Pozostałe odsetki
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane
z ich poborem
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,
podatku od czynności cywilnoprawnych,
podatków i opłat lokalnych od osób prawnych
i innych jednostek organizacyjnych
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody
jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat

50 966,68
0,00

0,00
0,00

180 000,00
0,00

230 966,68
0,00

40 000,00
0,00

0,00
0,00

180 000,00
0,00

220 000,00
0,00

0,00
122 890,41
0,00

0,00
0,00
0,00

180 000,00
7 700,00
0,00

180 000,00
130 590,41
0,00

40 084,41
0,00

0,00
0,00

7 700,00
0,00

47 784,41
0,00

0,00
6 858 135,00

0,00
0,00

7 700,00
10 300,00

7 700,00
6 868 435,00

0,00

0,00

0,00

0,00

488 800,00

0,00

9 500,00

498 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

600,00

0,00

9 500,00

10 100,00

270 000,00

0,00

500,00

270 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

500,00
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0690
0970
801

80101

0750

80110

0750

853

85395

2007

2009

921

92120

0970
bieżące
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Pobór podatków, opłat i niepodatkowych na0,00
leżności budżetowych
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowa0,00
nie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Wpływy z różnych opłat
0,00
Wpływy z różnych dochodów
0,00
Oświata i wychowanie
440 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowa0,00
nie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Szkoły podstawowe
0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowa0,00
nie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Dochody z najmu i dzierżawy składników mają0,00
tkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz
innych umów o podobnym charakterze
Gimnazja
0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowa0,00
nie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Dochody z najmu i dzierżawy składników
0,00
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych
oraz innych umów o podobnym charakterze
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
765 204,59
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowa189 804,59
nie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Pozostała działalność
189 804,59
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowa189 804,59
nie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe w ramach programów finan187 533,00
sowanych 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 budżetu środków europejskich
Dotacje celowe w ramach programów finan2 271,59
sowanych 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 budżetu środków europejskich
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
1 252 900,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowa- 1 251 400,00
nie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
1 251 400,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowa- 1 251 400,00
nie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Wpływy z różnych dochodów
0,00
razem: 29 553 610,68
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowa- 1 441 204,59
nie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
majątkowe

Poz. 3453
0,00

300,00

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

200,00
100,00
3 700,00
0,00

200,00
100,00
443 700,00
0,00

0,00
0,00

1 000,00
0,00

1 000,00
0,00

0,00

1 000,00

1 000,00

0,00
0,00

2 700,00
0,00

2 700,00
0,00

0,00

2 700,00

2 700,00

0,00
0,00

9 039,13
9 039,13

774 243,72
198 843,72

0,00
0,00

9 039,13
9 039,13

198 843,72
198 843,72

0,00

8 931,48

196 464,48

0,00

107,65

2 379,24

0,00
0,00

300,00
0,00

1 253 200,00
1 251 400,00

0,00
0,00

300,00
0,00

1 251 700,00
1 251 400,00

0,00
0,00
0,00

300,00
300,00
211 039,13 29 764 649,81
9 039,13
1 450 243,72
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010

600
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Rolnictwo i łowiectwo
643 490,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowa0,00
nie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
01010
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
643 490,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowa0,00
nie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu woje643 490,00
wództwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne
realizowane na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego
Transport i łączność
100 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowa0,00
nie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
60013
Drogi publiczne wojewódzkie
0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowa0,00
nie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu woje0,00
wództwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne
realizowane na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego
majątkowe
razem:
813 490,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowa0,00
nie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Ogółem:
30 367 100,68
w tym z tytułu dotacji i środków na finanso- 1 441 204,59
wanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
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-180 000,00
0,00

0,00
0,00

463 490,00
0,00

-180 000,00
0,00

0,00
0,00

463 490,00
0,00

-180 000,00

0,00

463 490,00

0,00 162 500,00
0,00
0,00

262 500,00
0,00

0,00 162 500,00
0,00
0,00

162 500,00
0,00

0,00 162 500,00

162 500,00

-180 000,00 162 500,00
0,00
0,00

795 990,00
0,00

-180 000,00 373 539,13 30 560 639,81
0,00
9 039,13
1 450 243,72
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Planowane dochody po zmianach wynoszą: 30 560 639,81 złotych.
§ 2. Dokonać zmian w planowanych wydatkach na kwotę 373 539,13 złotych
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Planowane wydatki po zmianach wynoszą:
29 506 639,81 złotych.
§ 3.
1. § 2 ust. 2 pkt. 1 Uchwały Budżetowej na rok 2011
Nr IV/21/11 Rady Gminy Stryszawa z dnia 27 stycznia 2011 roku otrzymuje brzmienie:
„wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie
łącznej – 19 600 954,17 zł, z czego:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich
naliczane – 13 723 327,00 zł;
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
– 5 877 627,17 zł; "
2. § 2 ust. 2 pkt. 2 Uchwały Budżetowej na rok 2011
Nr IV/21/11 Rady Gminy Stryszawa z dnia 27 stycznia 2011 roku otrzymuje brzmienie:
„wydatki na dotacje na zadania bieżące –
1 727 272,00 zł; "
3. § 2 ust. 2 pkt. 3 Uchwały Budżetowej na rok 2011
Nr IV/21/11 Rady Gminy Stryszawa z dnia 27 stycznia 2011 roku otrzymuje brzmienie:

Poz. 3453

„wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
– 4 481 328,00 zł; "
4. § 2 ust. 2 pkt. 4 Uchwały Budżetowej na rok 2011
Nr IV/21/11 Rady Gminy Stryszawa z dnia 27 stycznia 2011 roku otrzymuje brzmienie:
„wydatki bieżące na programy finansowane
z pomocy
zagranicznej
w łącznej
kwocie
294 733,64 zł; z czego:
a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 249 997,48 zł; "
§ 4.
1. § 2 ust. 3 Uchwały Budżetowej na rok 2011 nr IV/21/11
Rady Gminy Stryszawa z dnia 27 stycznia 2011 roku otrzymuje brzmienie:
„Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 2 752 352,00 zł, w tym:
1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne
w kwocie 2 752 352,00 zł, w tym:
a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 w kwocie 906 000,00 zł
- jak w tabeli nr 5. "

Tabela Nr 5
WYDATKI NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE w 2011 r.
Dział Rozdział
1
2
010
01010

600
60013

60014

§
3

Treść
4

Rolnictwo i łowiectwo
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:
Przyłącza wodociągowe

Wartość
5
750 000,00
750 000,00
14 000,00
14 000,00

6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:
Ujęcie wody Lachowice

452 000,00
452 000,00

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:
Ujęcie wody Lachowice

284 000,00
284 000,00

Transport i łączność
Drogi publiczne wojewódzkie
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Chodnik przy drodze wojewódzkiej w Kukowie

1 111 952,00
312 500,00
312 500,00
312 500,00

Drogi publiczne powiatowe
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych
i zakupów inwestycyjnych, w tym:
Droga Krzeszów

200 000,00
200 000,00

60016

Drogi publiczne gminne
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

449 452,00
449 452,00

60078

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Droga Stryszawa Siwcówka

150 000,00
150 000,00
150 000,00

200 000,00
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720
72095

754
75412

801
80101

80110

900
90001
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Informatyka
Pozostała działalność
6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje
i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

100,00
100,00
100,00

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Ochotnicze straże pożarne
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:
OSP Lachowice

185 000,00
185 000,00
150 000,00
150 000,00

6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do
sektora finansów publicznych, w tym:
OSP Krzeszów

30 000,00

6300 Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych
i zakupów inwestycyjnych.
Gmina Zawoja

5 000,00

30 000,00

5 000,00

Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:
Place zabaw

218 500,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00

Gimnazja
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:
Boisko sportowe obok Gimnazjum Nr 1 w Stryszawie

213 500,00
213 500,00
213 500,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:
Kanalizacja Stryszawa

193 400,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00

90003

Oczyszczanie miast i wsi
6650 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

24 000,00
24 000,00

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:
Budowa oświetlenia ulicznego

69 400,00
69 400,00
69 400,00

921
92120

926
92601

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

227 400,00
227 400,00
57 500,00

6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:
Zakup wyposażenia do budynku byłej Leśniczówki w Stryszawie

147 000,00
147 000,00

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:
Zakup wyposażenia do budynku byłej Leśniczówki w Stryszawie

22 900,00
22 900,00

Kultura fizyczna
Obiekty sportowe
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:
Boisko Sportowe Stryszawa
Boisko sportowe Lachowice

66 000,00
66 000,00
66 000,00
36 000,00
30 000,00
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Razem
2 752 352,00
W tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Dział Rozdział
010
01010

720
72095

921
92120

§

Treść
Rolnictwo i łowiectwo
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:
Ujęcie wody Lachowice

Wartość
736 000,00
736 000,00
452 000,00
452 000,00

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:
Ujęcie wody Lachowice

284 000,00
284 000,00

Informatyka
Pozostała działalność
6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje
i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

100,00
100,00
100,00

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:
Zakup wyposażenia do budynku byłej Leśniczówki w Stryszawie

169 900,00
169 900,00
147 000,00
147 000,00

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:
Zakup wyposażenia do budynku byłej Leśniczówki w Stryszawie

22 900,00
22 900,00

Razem

906 000,00

§ 5. Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 2011 Nr IV/21/11 Rady Gminy Stryszawa z dnia 27 stycznia
2011 roku otrzymuje brzmienie:
„PLANOWANE KWOTY DOTACJI UDZIELANE W 2011 R.
Dotacje celowe na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego w 2011 r.
Lp.

Dział

1

600

2

3

4

5

Rozdział

Nazwa zadania

Kwota dotacji

60014

Transport i łączność
Drogi publiczne powiatowe, w tym:
Powiat Suski

200 000,00
200 000,00
200 000,00

75095

Informatyka
Pozostała działalność
Województwo Małopolskie

75075

Administracja publiczna
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Gmina Sucha Beskidzka

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

75412

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Ochotnicze straże pożarne
Gmina Zawoja

5 000,00
5 000,00
5 000,00

720

750

754

801
80104

6

851
85154

600,00
600,00
600,00

Oświata i wychowanie
Przedszkola, w tym:
Gmina Maków Podhalański
Gmina Sucha Beskidzka

22 600,00
22 600,00
8 100,00
14 500,00

Ochrona zdrowia
Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:

16 500,00
16 500,00
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Powiat Suski
Bielsko Biała

15 000,00
1 500,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Oczyszczanie miast i wsi
Powiat Suski

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

Ogółem

263 700,00 "

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Stryszawa

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Józef Pochopień

3453

3454
3454

UCHWAŁA NR VIII/59/11
RADY GMINY STRYSZAWA
z dnia 27 czerwca 2011 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z późn. zm.) oraz art. 33 ust.1,
2 i 3 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad
dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45 poz. 235) Rada
Gminy Stryszawa uchwala, co następuje
§ 1.
1. Ustala się wysokość opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Stryszawa w zależności od
obowiązującego dla danego roku minimalnego
wynagrodzenia za pracę:
1) od każdego wpisu żłobka - 45 % minimalnego
wynagrodzenia za pracę obowiązującego
w roku dokonywania wpisu,
2) od każdego wpisu klubu dziecięcego – 40 % minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w roku dokonywania wpisu,

- ustalonego na zasadach i w trybie określonym
w ustawie z dnia 10 października 2002 roku
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U.
Nr 200, poz. 1679; z późn. zm.) z uwzględnieniem ust. 2.
2. Wysokość opłaty obliczonej na podstawie ust. 1 jest
zaokrąglana w górę do pełnych złotych.
3. O wysokości opłaty na dany rok, przy uwzględnieniu
ust. 1 i 2, wójt gminy informuje w formie obwieszczenia ogłoszonego w Biuletynie Informacji Publicznej.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Stryszawa
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego
Przewodniczący Rady Gminy
Józef Pochopień
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UCHWAŁA NR VII/51/2011
RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCINIE
z dnia 22 czerwca 2011 r.
w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Szczucin.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 i art.40 ust.1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz
art. 14 ust.5 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 roku
o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572
z późn.zm.) Rada Miejska w Szczucinie uchwala, co
następuje:
§ 1.
1. Przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę
Szczucin realizują program wychowania przedszkolnego uwzględniając podstawę programową
wychowania przedszkolnego i zapewniają bezpłat-

ne nauczanie, wychowanie i opiekę 5 godzin
dziennie.
2. Godziny realizacji podstawy programowej określi
dyrektor przedszkola.
§ 2.
1. Za świadczenia przedszkoli publicznych w czasie wykraczającym poza czas określony w § 1 ustala się opłatę
miesięczną od jednego dziecka w wysokości:
a) 60 zł – dla przebywających w przedszkolu powyżej 5 do 7 godzin dziennie
b) 80 zł – dla przebywających w przedszkolu powyżej 7 do 9 godzin dziennie
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c) 100 zł - dla przebywających w przedszkolu powyżej 9 godzin dziennie
2. Świadczenia i usługi realizowane odpłatnie obejmują:
1) realizowanie zadań opiekuńczo- wychowawczych w zakresie
a) fachowej opieki pedagogicznej
b) adaptacji dzieci w środowisku przedszkolnym
c) rozwijania zdolności twórczych
d) wspierania indywidualnych zainteresowań
2) organizowanie zajęć sportowych i imprez okolicznościowych
3) prowadzenie zajęć relaksacyjno – wyciszających
4) zapewnienie bezpieczeństwa i opieki podczas
pobytu dzieci w przedszkolu w czasie:
a) zajęć terapeutycznych i profilaktycznych
z udziałem logopedy, nauczyciela gimnastyki korekcyjnej i innych specjalistów
b) zajęć religii z udziałem nauczyciela katechety
§ 3. Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji
odpłatnych
świadczeń
ustalana
jest
w oparciu
o deklarowaną przez rodziców (opiekunów prawnych)
liczbę godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas
określony w §1.
§ 4.
1. Opłatę za świadczenia określone w § 2 obniża się
o 25% za drugie dziecko a 50% za trzecie i każde
następne dziecko danej rodziny, uczęszczającego
do przedszkola w gminie Szczucin.
2. Za dzieci posiadające opinię o potrzebie wczesnego
wspomagania lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną pobiera się 50% opłaty
określonej w § 2
3. Opłaty w pkt 1-2 zaokrągla się do pełnych złotych
§ 5.
1. Określona w § 2 stawka odpłatności waloryzowana
będzie w okresach rocznych, w oparciu o obwieszczenie Prezesa GUS w sprawie wskaźnika wzrostu
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cen towarów i usług konsumpcyjnych za poprzedni
rok w zaokrągleniu do pełnych złotych..
2. Termin pierwszej waloryzacji obowiązywać będzie od
dnia 1 września 2012 roku, a następnych od
1 września każdego roku.
§ 6. Rodzice (opiekunowie prawni) dziecka uczęszczającego do przedszkola zobowiązani są do ponoszenia
odpłatności za świadczenia określone w §2 oraz odpłatności za posiłki ustalone w każdej placówce przez dyrektora w porozumieniu z Burmistrzem Miasta i Gminy
Szczucin.
§ 7. Zakres świadczeń udzielanych przez przedszkole oraz sposób pobierania opłaty określa umowa cywilnoprawna zawierana pomiędzy dyrektorem przedszkola
a rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka – załącznik
nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 8.
1. Odstępuje się od pobierania opłaty stałej w całości,
jeśli pobyt dziecka w przedszkolu w danym miesiącu jest nie dłuższy niż 3 dni, obniża się opłatę stałą
o 50%, jeśli pobyt dziecka w przedszkolu w danym
miesiącu jest nie dłuższy niż 10 dni.
2. W przypadku zawieszenia zajęć przez Burmistrza Miasta i Gminy Szczucin opłata stała będzie odliczana
za czas zawieszenia w danym miesiącu.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta i Gminy Szczucin.
§ 10. Traci moc uchwała Nr XXXI/317/05 Rady
Gminy w Szczucinie z dnia 27 października 2005 roku
w sprawie opłaty stałej za pobyt dziecka w przedszkolu.
§ 11. Uchwała podlega ogłoszeniu w dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą
obowiązującą od 1 września 2011 r.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Szczucinie
Andrzej Gorzkowicz
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UCHWAŁA NR VII/52/2011
RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCINIE
z dnia 22 czerwca 2011 r.
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz ustalania stawek dotacji dla przedszkoli i szkół zakładanych
i prowadzonych na terenie gminy Szczucin przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego
i ministrów.
Na podstawie art. 80 ust. 4 oraz art. 90 ust. 4 ustawy
z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty (Dz. U.
z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 18
ust. 1 i 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1591 z późn .zm.) Rada Miejska w Szczucinie
uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji oraz
ustalania stawek dotacji dla przedszkoli i szkół zakładanych i prowadzonych na terenie gminy Szczucin przez
inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego
i ministrów o treści załącznika nr 1.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta i Gminy Szczucin

§ 3. Traci moc uchwała nr VII/43/2007 r Rady Gminy
w Szczucinie z dnia 27 czerwca 2007 r w sprawie trybu
udzielania i rozliczania dotacji oraz ustalania stawek
dotacji dla przedszkoli i szkół zakładanych i prowadzonych na terenie gminy Szczucin przez inne podmioty niż
jednostki samorządu terytorialnego i ministrów.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia z mocą
obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 r
Przewodniczący Rady Miejskiej w Szczucinie
Andrzej Gorzkowicz

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr VII/52/2011
Rady Miejskiej w Szczucinie
z dnia 22 czerwca 2011 r.
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1. Niniejsza uchwała reguluje:
1. tryb udzielania i rozliczania dotacji przekazywanych
z budżetu Gminy Szczucin dla zakładanych
i prowadzonych na terenie Gminy Szczucin przez
podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrów.
a) przedszkoli publicznych, w tym z oddziałami integracyjnymi oraz przedszkoli publicznych specjalnych.,
b) publicznych szkół podstawowych oraz publicznych gimnazjów, w tym z oddziałami integracyjnymi, z wyjątkiem publicznych szkół podstawowych specjalnych i publicznych gimnazjów
specjalnych, publicznych szkół artystycznych
oraz szkół przy zakładach karnych, zakładach
poprawczych i schroniskach dla nieletnich,
c) niepublicznych przedszkoli, w tym z oddziałami
integracyjnymi oraz niepublicznych przedszkoli
specjalnych,
d) niepublicznych szkół podstawowych o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznych
gimnazjów o uprawnieniach szkół publicznych,
w tym z oddziałami integracyjnymi, z wyjątkiem
niepublicznych szkół podstawowych specjalnych i niepublicznych gimnazjów specjalnych,
niepublicznych szkół artystycznych oraz szkół
przy zakładach karnych, zakładach poprawczych
i schroniskach dla nieletnich
e) niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych innych niż szkoły wymienione pod lit.

d\, których zakładanie i prowadzenie należy do
ustawowych zadań gminy,
2. wysokość stawek dotacji, w przypadku dotacji dla
których przepis ustawy określa stawkę minimalną.
§ 2. Ilekroć w przepisach niniejszej ustawy jest
mowa o:
1. ustawie (bez dalszego określenia) – należy przez to
rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572;
z późn. zm.);
2. dotacji – należy przez to rozumieć udzielaną z Budżetu
Rady Gminy Szczucin na zasadach z przepisów
art. 80 lub art. 90 ustawy i niniejszej uchwały „dotację podmiotową” w rozumieniu art. 106 ust. 2
pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. O finansach
publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104; z późn. zm.),
która przeznaczona jest na dofinansowanie działalności bieżącej z tytułu prowadzenia szkoły lub
przedszkoli z § 1 pkt 1;
3. podstawie obliczania dotacji – należy przez to rozumieć.:
a) w przypadku dotacji dla przedszkola publicznego
– zgodnie z art. 80 ust. 2 ustawy – wydatki bieżące przewidziane na jednego ucznia w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Szczucin,
a w przypadku niepełnosprawnego ucznia
przedszkola publicznego – kwotę przewidzianą
na ucznia niepełnosprawnego przedszkola lub
oddziału przedszkolnego w części oświatowej
subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę
Szczucin. W przypadku nieprowadzenia przez
Gminę Szczucin przedszkola samorządowego,
zgodnie z art. 80 ust. 2 ustawy, podstawa obli-
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czania dotacji są wydatki bieżące ponoszone
przez jednego ucznia przez najbliższą gminę na
prowadzenie przedszkoli publicznych;
b) w przypadku dotacji dla szkoły publicznej –
zgodnie z art. 80 ust. 3 ustawy – wydatki bieżące przewidziane na jednego ucznia tego typu
i rodzaju szkoły prowadzonej przez Gminę
Szczucin. W przypadku nieprowadzenia przez
Gminę Szczucin szkoły danego typu i rodzaju,
zgodnie z art. 80 ust. 3 ustawy, podstawą obliczania dotacji jest kwota przewidziana na jednego ucznia szkoły publicznej danego typu
i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Szczucin,
c) w przypadku dotacji dla przedszkola niepublicznego – zgodnie z art. 90 ust. 2 b. \ ustawy – wydatki bieżące na jednego ucznia ustalone
w budżecie Gminy Szczucin ponoszone na działające na obszarze Gminy Szczucin przedszkola
publiczne , z tym , że dla ucznia niepełnosprawnego podstawą obliczania dotacji jest kwota
przewidziana dla ucznia niepełnosprawnego
przedszkola i oddziału przedszkolnego w części
oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej
przez Gminę Szczucin. W przypadku niefunkcjonowania na terenie Gminy Szczucin przedszkola publicznego, zgodnie z art. 90 ust. 2 b.\
ustawy, podstawą obliczania dotacji są wydatki
bieżące ponoszone w przeliczeniu na jednego
ucznia przez najbliższą gminę na prowadzenie
przedszkola publicznego;
d) w przypadku dotacji dla szkoły niepublicznej
o uprawnieniach szkoły publicznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki – zgodnie z art. 90 ust. 2 a.\ ustawy –
kwota przypadająca na jednego ucznia danego
typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę
Szczucin.
e) w przypadku dotacji dla szkoły niepublicznej
o uprawnieniach szkoły publicznej z § 1 pkt 1
lit. e.\ - zgodnie z art. 90 ust. 3 ustawy – kwotę
wydatków bieżących ponoszonych przez Gminę
Szczucin na jednego ucznia w tego typu
i rodzaju szkołach publicznych. W przypadku
braku na terenie Gminy Szczucin szkoły publicznej danego typu i rodzaju podstawą obliczania dotacji są wydatki bieżące w przeliczeniu
na jednego ucznia ponoszone przez najbliższą
gminę na prowadzenie szkoły publicznej danego typu i rodzaju,
4. stawce dotacji – należy przez to rozumieć odpowiedni
ułamek procentowy z § 3 ust.1. Stosowany do obliczania dotacji należnej na jednego ucznia przedszkola lub szkoły w sytuacji, gdy ustawa uzależnia
wysokość tej dotacji od przemnożenia podstawy
obliczania dotacji przez stawkę dotacji.
5. Dotacji należnej – należy przez to rozumieć łączną kwotę
pieniężną przypadającą do wypłaty na rzecz szkoły
lub przedszkola z § 1 pkt 1., ustaloną w wyniku przemnożenia podstawy obliczania dotacji przez ilość
uczniów oraz dodatkowo, gdy przewiduje to ustawa,
przez stawkę dotacji ustaloną w § 3 ust. 1.
6. Dotacji należnej na jednego ucznia – należy przez to
rozumieć kwotę pieniężną na jednego ucznia szkoły
lub przedszkola z § 1 pkt 1 równą podstawie oblicza-
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nia dotacji, a gdy przewiduje to ustawa, przemnożoną
dodatkowo przez stawkę dotacji z § 3 ust. 1;
7. najbliższej gminie – należy przez to rozumieć tę gminę, która ponosi wydatki budżetu na prowadzenie
przedszkola publicznego lub szkoły publicznej tego
samego typu i rodzaju, co działające na terenie
Gminy Szczucin i dotowane z budżetu Gminy
Szczucin przedszkole lub szkoła niepubliczna (z § 1
pkt 1), i zarazem gminę której granica miejscowości stanowiącej siedzibę jej władz znajduje się najbliżej, pod względem odległości liczonej w linii
prostej, od granicy miejscowości stanowiącej siedzibę Gminy Szczucin;
8. kosztach kwalifikowanych – należy przez to rozumieć
związane z prowadzeniem szkoły lub przedszkola
z § 1 pkt 1 koszty na działalność bieżącą z tytułu
prowadzenia tej szkoły lub przedszkola;
9. rachunku bankowym szkoły lub przedszkola – należy
przez to rozumieć rachunek bankowy założony
przez osobę prowadzącą szkołę lub przedszkole,
który służy wyłącznie dla dokonywania operacji finansowych związanych z prowadzeniem szkoły, albo prowadzeniem przedszkola z § 1 pkt 1;
10. rozliczeniu dotacji – należy przez to rozumieć przedstawienie Gminie Szczucin niezbędnych do ustalania dotacji należnej na jednego ucznia, informacji
z § 10 pkt 1 lit. A \ oraz przedstawienie informacji
i dowodów z § 10 pkt 1 lit b \ *i c \ o pokryciu ze
środków dotacji kosztów kwalifikowanych, którym
to czynnościom towarzyszy sprawdzenie prawidłowości ustalenia dotacji przekazanej przedszkolu
lub szkole z § 1 pkt 1 i ewentualne ustalenie wysokości zobowiązania Gminy Szczucin z tytułu dopłaty na rzecz szkoły lub przedszkola, albo ustalenie
kwoty pieniężnej należnej na rzecz Gminy Szczucin
w związku z obowiązkiem przedszkola lub szkoły
z tytułu zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości, albo zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z jej przeznaczeniem.
Rozdział 2
Stawki dotacji
§ 3.
1. Ustala się następujące obowiązujące na terenie Gminy Szczucin stawki dotacji:
1) na ucznia niepełnosprawnego uczęszczającego
do przedszkola publicznego z §1 pkt 1 lit a\ stawka dotacji wynosi 102 procent, który to
ułamek w celu ustalenia dotacji należnej na
cznia niepełnosprawnego przemnaża się przez
właściwą podstawę obliczania dotacji określona
w art.80 ust.2 ustawy i § 2 pkt 3 lit a \ uchwały;
2) na ucznia niepełnosprawnego uczęszczającego
do przedszkola niepublicznego z § 1 pkt 1 lit c\
uchwały – stawka dotacji wynosi 102 procent,
który to ułamek w celu ustalenia dotacji należnej na ucznia niepełnosprawnego przemnaża
się przez właściwą podstawę obliczania dotacji
określoną w art. 90 ust. 2 b\ ustawy i w § 2
pkt 3 lit c \ uchwały;
3) na ucznia innego niż uczeń z pkt 2, uczęszczającego do przedszkola niepublicznego z § 1 pkt 1
lit c \ -stawka dotacji wynosi 75 procent, który to
ułamek w celu ustalenia dotacji należnej na
ucznia przemnaża się przez właściwą podstawę
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obliczania dotacji określoną w art. 90 ust. 2 b\
ustawy i w § 2 pkt 3 lit c\ uchwały;
4) na ucznia uczęszczającego do szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, w której
realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki z §1 pkt 1 lit d\ uchwały – stawka dotacji wynosi 102 procent , który to ułamek w celu ustalenia dotacji należnej na ucznia przemnaża się przez podstawę obliczania dotacji określoną w art. 90 2 a \ ustawy i w § 2 pkt 3 lit d\
uchwały;
5) na ucznia uczęszczającego do szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, innej niż
szkoła z pkt 4 – stawka dotacji wynosi 52 procent, który to ułamek w celu ustalenia dotacji
należnej na ucznia przemnaża się przez właściwą podstawę obliczania dotacji określoną
w art.90 ust 3 ustawy i w § 2 pkt 3 lit e\;
2. Przy obliczaniu dotacji należnej na ucznia przedszkola
lub szkoły nie wymienionych w ust.1, kwota dotacji, zgodnie z ustawą, odpowiada podstawie obliczania dotacji.
Rozdział 3
Tryb udzielania dotacji dla publicznego przedszkola
lub dla publicznej szkoły
§ 4.
1. Po uprawomocnieniu się decyzji Burmistrza Miasta
i Gminy Szczucin o zezwoleniu na założenie publicznego przedszkola lub publicznej szkoły (wydawanej
na podstawie art. 58 ustawy), osoba zakładająca publiczne przedszkole (z §1 pkt 1 lit a\), albo publiczną
szkołę (z § 1 pkt 1 lit b\), celem ustalenia dotacji należnej na rok, w którym zgodnie z zezwoleniem zostanie
uruchomione przedszkole lub szkoła, w terminie do
dnia 15 grudnia roku poprzedzającego rok udzielenia
dotacji, występuje do Burmistrza Miasta i Gminy
Szczucin z wnioskiem o udzielenie dotacji należnej,
określając we wniosku:
1) datę wydania i numer zezwolenia na prowadzenie
publicznego przedszkola lub publicznej szkoły.,
2) datę rozpoczęcia działalności przez publiczne
przedszkole lub publiczną szkołę
3) planowana ilość uczniów, którzy będą uczęszczać do publicznego przedszkola lub publicznej
szkoły do końca roku budżetowego, na który
udzielana jest dotacja;
4) nazwę banku i numer rachunku bankowego publicznego przedszkola lub publicznej szkoły, na
który będą przekazywane środki dotacji należnej.
2. Dotacja roczna ustalona dla przedszkola publicznego
lub szkoły publicznej, które rozpoczęły działalność
z początkiem lub w trakcie roku budżetowego,
przekazywana jest co miesiąc na rachunek bankowy szkoły lub przedszkola do ostatniego dnia każdego miesiąca roku budżetowego następującego
po roku założenia wniosku z ust1.
3. O wysokości kwoty dotacji należnej na ucznia Burmistrz
Miasta i Gminy Szczucin informuje pisemnie osobę
prowadzącą publiczne przedszkole lub publiczną
szkołę w ciągu 7 dni po uchwaleniu budżetu.
§ 5.
1. Po otrzymaniu dotacji na pierwszy rok budżetowy
funkcjonowania założonego przedszkola publicz-
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nego lub szkoły publicznej (z § 4), w celu ustalenia
kwoty dotacji należnej na każdy kolejny rok budżetowy, osoba prowadząca przedszkole publiczne lub
szkołę publiczną najpóźniej do 30 września poprzedniego roku budżetowego, przedkłada Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczucin wniosek o udzielenie dotacji należnej zawierający dane z § 6 ust. 1
pkt 1, 3 i 4.
2. Dotacja z ust. 1 ustalona dla przedszkola publicznego
lub szkoły publicznej, przekazywana jest na rachunek bankowy szkoły lub przedszkola w dwunastu
częściach do ostatniego dnia każdego miesiąca roku budżetowego następującego po roku złożenia
wniosku z ust 1.
3. Przepis §4 ust. 3. stosuje się odpowiednio.
§ 6.
1. W przypadku zmiany w trakcie roku budżetowego
podstawy obliczania dotacji dla przedszkola lub
szkoły z § 2 pkt 3 lit a\ i b\, Burmistrz Miasta i Gminy Szczucin dokonuje weryfikacji kwoty dotacji należnej i odpowiednio o ustaloną różnicę, zwiększa
lub pomniejsza raty dotacji na kolejne miesiące
danego roku np. w przypadku zmiany ilości dzieci.
2. O weryfikacji kwoty dotacji należnej na ucznia publicznego przedszkola lub publicznej szkoły z ust. 1
Burmistrz Miasta i Gminy Szczucin informuje pisemnie osobę prowadzącą publiczne przedszkole
lub publiczną szkołę do końca miesiąca, w którym
dokonano takiej weryfikacji.
Rozdział 4
Tryb udzielania dotacji dla niepublicznego przedszkola
lub dla niepublicznej szkoły
§ 7.
1. Warunkiem udzielenia dotacji dla rozpoczynających
działalność niepublicznego przedszkola (z § 1 pkt 1
lit c\ ) lub niepublicznej szkoły( z § 1 pkt 1 lit d/ i e/)
jest przekazanie do Burmistrza Miasta i Gminy
Szczucin, przez osobę zamierzającą prowadzić lub
prowadząca niepubliczne przedszkole lub niepubliczną szkołę, najpóźniej do dnia 30 września roku
poprzedzającego rok udzielenia dotacji, wniosku
o udzielenie należnej dotacji zawierającego:
1) datę wydania i numer zaświadczenia o wpisie do
ewidencji niepublicznych szkół i placówek prowadzonej przez Urząd Miasta i Gminy Szczucin
– z art. 82 ust. 3A\ustawy;
2) datę rozpoczęcia działalności przez niepubliczne
przedszkole lub niepubliczną szkołę;
3) planowaną ilość uczniów, którzy będą uczęszczać do niepublicznego przedszkola lub niepublicznej szkoły w roku następnym po roku składania informacji.
4) nazwę i numer rachunku bankowego niepublicznego przedszkola lub niepublicznej szkoły, na który będą przekazywane środki dotacji
należnej.
2. Dotacja ustalona na podstawie wniosku z ust. 1 przekazywana jest od następnego roku budżetowego,
co miesiąc od miesiąca, w którym rozpoczęto działalność na wskazany rachunek bankowy szkoły lub
przedszkola, do ostatniego dnia każdego miesiąca
roku budżetowego następującego po roku złożenia
wniosku z ust. 1.
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3. O wysokości kwoty dotacji należnej na ucznia Burmistrz
Miasta i Gminy Szczucin informuje pisemnie osobę
prowadzącą publiczne przedszkole lub publiczną
szkołę w ciągu 7 dni po uchwaleniu budżetu.
§ 8.
1. Po otrzymaniu dotacji na pierwszy rok budżetowy
funkcjonowania niepublicznego przedszkola lub
niepublicznej szkoły (z §7), w celu ustalenia kwoty
dotacji należnej na każdy kolejny rok budżetowy,
osoba prowadząca niepubliczne przedszkole lub
niepubliczną szkołę, najpóźniej do dnia 30 września
roku poprzedniego przekłada Burmistrzowi Miasta
i Gminy Szczucin wniosek o udzielenie dotacji należnej zawierający dane z § 7 ust. 1 pkt 1, 3 i 4.
2. Dotacja z ust. 1 ustalona dla przedszkola niepublicznego lub niepublicznej szkoły przekazywana jest na
rachunek bankowy szkoły lub przedszkola w dwunastu częściach do ostatniego dnia każdego miesiąca roku budżetowego następującego po złożeniu
wniosku z ust. 1.
3. Przepis § 7 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
§ 9.
1. W przypadku zmiany w trakcie roku budżetowego
podstawy obliczania dotacji dla przedszkola lub
szkoły z §2 pkt 3 lit c\ -e \, Burmistrz Miasta i Gminy
Szczucin dokonuje weryfikacji kwoty dotacji należnej i odpowiednio, o ustaloną różnicę, zwiększa lub
pomniejsza raty dotacji na kolejne miesiące danego roku.
2. O weryfikacji kwoty dotacji należnej na ucznia niepublicznego przedszkola lub niepublicznej szkoły
z ust. 1, Burmistrz Miasta i Gminy Szczucin informuje osobę prowadzącą niepubliczne przedszkole
lub niepubliczną szkołę do końca miesiąca, w którym dokonano takiej weryfikacji.
Rozdział 5
Tryb rozliczania udzielanej dotacji.
§ 10.
1. Kwota dotacji udzielanej w roku budżetowym dla
przedszkola lub szkoły z §1 pkt 1, podlega rozliczeniu poprzez:
1) przedstawienie przez osobę prowadzącą szkołę
lub przedszkole:
a) informacji o ilości uczniów oraz o aktualności
prawa do otrzymania dotacji, składanej do
dnia 15 każdego miesiąca, począwszy od
miesiąca otrzymania pierwszej raty dotacji –
według wzoru na druku stanowiącym załącznik Nr 3 do uchwały;
b) informacji rocznej o kosztach kwalifikowanych poniesionych w roku kalendarzowym
ze środków przekazanej dotacji składanej do
dnia 15 stycznia następnego roku budżetowego – według wzoru na druku stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały ( uzupełnienie dodatkowe:)
c) dołączonych do informacji z pkt 1 lit b.\ dwustronnych kserokopii faktur, rachunków i list
płac, wraz z adnotacją na oryginałach
o wysokości płatności pokrytej ze środków
otrzymanej dotacji i poświadczeniem na
każdej kserokopii jej „zgodność z orygina-
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łem” dokonanym przez osobę prowadzącą
szkołę lub przedszkole.
2) Ustalenie przypadającej na rzecz Burmistrza
Miasta i Gminy Szczucin należności z tytułu
zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości lub dotacji wykorzystanej niezgodnie
z przeznaczeniem bądź ustalenie kwoty zobowiązania Gminy Szczucin z tytułu uzupełnienia
dotacji udzielanej o różnicę między dotacją
udzieloną a dotacją należną na rok budżetowy.
2. Informacja z ust. 1 pkt 1 lit a.\ jest podstawą do rozliczenia dotacji miesięcznej przekazanej na każdy
miesiąc roku budżetowego.
3. Informacje z ust. 1 pkt 1 lit c.\ stanowią podstawę
ostatecznego rozliczenia dotacji przekazanej przedszkolu lub szkole na rok budżetowy.
§ 11.
1. Przyjmuje się następujące zasady rozliczenia rat miesięcznych dotacji przekazanej dla przedszkola lub
szkoły z § 1 pkt 1, z wyłączeniem raty za ostatni
miesiąc otrzymywania dotacji należnej za dany rok
budżetowy:
1) Wysokość wypłacanej raty miesięcznej dotacji,
uwzględniającą rzeczywistą liczbę uczniów dotowanej szkoły lub przedszkola oraz uwzględniająca mającą miejsce w trakcie roku zmianę
podstawy obliczania dotacji korygowana będzie
co miesiąc z uwzględnieniem zweryfikowanej
podstawy ustalania dotacji § 6 lub § 9.
2) Kwota wyrównania dotacji należnej dla przedszkola lub szkoły będzie powiększać ratę dotacji
przekazywanej na miesiąc kolejny po dniu,
w którym Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczucin przekazano informacje o wyższej niż planowana na dany miesiąc faktycznej ilości uczniów,
a w przypadku zwiększenia rocznej podstawy
obliczania dotacji, kwota wyrównania będzie
powiększać ratę dotacji na miesiąc następny po
miesiącu takiego zwiększania:
3) Kwota zwrotu dotacji miesięcznej pobranej
w nadmiernej wysokości potrącona będzie
z raty dotacji przekazywanej na miesiąc następujący po miesiącu, w którym Burmistrzowi
Miasta i Gminy Szczucin przekazano informacje
o niższej niż planowana w danym miesiącu faktycznej ilości uczniów, a w przypadku zmniejszenia rocznej podstawy obliczania dotacji,
kwota zwrotu będzie pomniejszać ratę dotacji
na miesiąc następujący po miesiącu takiego
zmniejszenia;
2. Nieprzedłożenie informacji z § 10 pkt 1 lit a\ bądź powzięcie przez Burmistrza Miasta i Gminy Szczucin
uzasadnionej informacji o ustaniu prawa przedszkola
lub szkoły do otrzymania dotacji, stanowi podstawę
do wstrzymania wypłaty kolejnych rat dotacji, o czym
Burmistrz Miasta i Gminy Szczucin powiadamia niezwłocznie drogą pisemną osobę prowadzącą przedszkole lub szkołę z § 1 pkt 1. Złożenie zaległej informacji z § 10 pkt 1 lit a \ jest podstawą do przekazania
zaległych rat dotacji i wypłaty raty na kolejny miesiąc
roku budżetowego.
§ 12.
1. Ostateczne rozliczenia dotacji przekazanej za okres
roku budżetowego przez Gminę Szczucin dokony-
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wane jest przez Burmistrza Miasta i Gminy Szczucin w oparciu o informacje urzędowe w tym dane
§ 10 pkt 1 lit a\b\* i c\ - w terminie do dnia 31 stycznia roku następnego, o czym zawiadamia się pisemnie osobę prowadzącą przedszkole lub szkołę
z § 1 pkt 1.
2. Ustalona kwota zobowiązania Gminy Szczucin z tytułu
wyrównania dotacji należnej za rok budżetowy
przekazywana jest na rachunek bankowy przedszkola lub szkoły w terminie do ostatniego dnia lutego roku, w którym dokonywane jest rozliczenie
dotacji.
3. Ustalona i stanowiąca należność Gminy Szczucin
kwota zwrotu z tytułu pobrania dotacji w nadmiernej wysokości albo dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem podlega niezwłocznemu
wpłaceniu przez osobę prowadzącą przedszkole lub
szkołę na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Szczucin do ostatniego dnia lutego roku następnego.
4. Podmiot, który zakończył działalność w zakresie prowadzenia przedszkola lub szkoły w nowym roku
budżetowym, albo który na podstawie art. 145
ust. 6 i art. 190 ustawy powołanej z § 2 pkt 2 utracił
prawo do otrzymania dotacji przekazuje zwrot dotacji na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Szczucin
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wskazany w piśmie z ust.1 albo otrzymuje ewentualną dopłatę do dotacji za rok poprzedni na wskazany przez siebie rachunek.

§ 13. Rozliczenie dotacji rocznej nie pozbawia Gminy Szczucin możliwości dochodzenia zwrotu dotacji
i odsetek liczonych jak od zaległości podatkowej, na
zasadach z art. 145 i 146 oraz art. 190 ustawy powołanej
z § 2 pkt 2.
Rozdział 6
Przepisy przejściowe i końcowe
§ 14.
1. Uchwała wchodzi w życie z pierwszym dniem miesiąca następującego po dniu miesiąca, w którym
upłynie 14 dni od dnia jej ogłoszenia na zasadach
z §16, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2. Z zastrzeżeniem ust. 3 do miesięcznego rozliczania rat
dotacji przekazanych przed dniem wejścia w życie
uchwały, stosuje się przepisy określone w § 13.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Szczucinie
Andrzej Gorzkowicz
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr VII/52/2011
Rady Miejskiej w Szczucinie
z dnia 22 czerwca 2011 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Szczucinie Andrzej Gorzkowicz
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Załącznik Nr 3
do uchwały Nr VII/52/2011
Rady Miejskiej w Szczucinie
z dnia 22 czerwca 2011 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Szczucinie Andrzej Gorzkowicz
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UCHWAŁA NR VII/53/2011
RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCINIE
z dnia 22 czerwca 2011 r.
w sprawie w sprawie zasad udzielania stypendium naukowego i sportowego dla uczniów i studentów.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 ze zm) Rada Miejska w Szczucinie
uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się się Regulamin zasad udzielania stypendium naukowego i sportowego dla uczniów
i studentów stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta i Gminy Szczucin
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego
Przewodniczący Rady Miejskiej w Szczucinie
Andrzej Gorzkowicz
Załącznik
do uchwały Nr VII/53/2011
Rady Miejskiej w Szczucinie
z dnia 22 czerwca 2011 r.

Regulamin zasad udzielania stypendium naukowego i sportowego
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
1. Celem przyznania stypendium jest wspieranie rozwoju uzdolnień uczniów, którzy dzięki swojej pracy
i zaangażowaniu uzyskują w wybranej przez siebie
dziedzinie wysokie osiągnięcia, chcą się nadal rozwijać, posiadają wizję swojej dalszej pracy
i potrafią sobie wyznaczyć cele do osiągnięcia.
2. Stypendium Miasta i Gminy Szczucin jest formą pomocy skierowaną do szczególnie uzdolnionej młodzieży szkolnej, która odnosi udokumentowane
sukcesy w różnych dziedzinach wiedzy, sztuki lub
sportu. O stypendium mogą ubiegać się laureaci
olimpiad przedmiotowych, konkursów, festiwali artystycznych, zawodów sportowych itp., którzy chcą
rozwijać umiejętności i podnosić swoje kwalifikacje, a równocześnie charakteryzują się nienaganną
postawą w swoim środowisku.
3. Program stypendialny funkcjonuje niezależnie od
pomocy udzielanej uczniom i studentom w placówkach oświatowych na terenie miasta i gminy
oraz szkołach i uczelniach wyższych.
4. Wysokość kwoty przeznaczonej na stypendia ustalona
jest corocznie w uchwale budżetowej
5. Stypendia udziela się w pierwszej kolejności uczniom
osiągającym najwyższe wyniki w nauce, wzorowe
zachowanie, angażujących się w konkursy przedmiotowe oraz działalność na rzecz społeczności lokalnej i ponadlokalnej oraz studentom osiągającym
najwyższe wyniki w nauce.
6. Stypendium sportowe w pierwszej kolejności udziela
się uczniom osiągającym wysokie wyniki w sporcie
i mających co najmniej bardzo dobre zachowanie.
Rozdział 2
Zasady typowania kandydatów do stypendiów oraz
zakres udzielanej pomocy
1. O stypendium mogą ubiegać się uczniowie szkół
podstawowych i gimnazjalnych, działających na te-

renie Miasta i Gminy Szczucin oraz dzieci i młodzież uczące się w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych poza terenem Miasta i Gminy Szczucin zamieszkujące na stałe na terenie Miasta i Gminy Szczucin.
2. Prawo ubiegania się o stypendium naukowe:
a) stypendium może otrzymać uczeń szkoły podstawowej (od 5 klasy do 6) który uzyskał średnią
ocen za dane półrocze co najmniej 5,4 oraz ma
wzorową ocenę z zachowania, jest finalistą konkursów przedmiotowych na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim.
b) stypendium może otrzymać uczeń szkoły gimnazjalnej , który uzyskał średnią ocen za dane półrocze co najmniej 5,3 oraz ma wzorową ocenę
z zachowania , jest finalistą konkursów przedmiotowych na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim.
c) stypendium może otrzymać uczeń szkoły ponadgimnazjalej który uzyskał średnią ocen za dane
półrocze co najmniej 5,0 oraz ma wzorową ocenę z zachowania, jest finalistą konkursów
przedmiotowych na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim.
d) stypendium może otrzymać student studiów
dziennych, który uzyskał średnią ocen za poprzedni semestr co najmniej 4,5 posiada osiągnięcia i wyróżnienia w różnych dziedzinach.
3. Prawo ubiegania się o stypendium sportowe:
a) Finaliści międzynarodowych, ogólnopolskich
i wojewódzkich zawodów sportowych
b) Zakwalifikowani do kadry reprezentacji kraju.
c) Ubiegający się o stypendium za osiągnięcia
sportowe winni legitymować się sprawowaniem co najmniej bardzo dobrym oraz średnią
ocen minimum 4,2 za każdy semestr ostatniego
roku szkolnego
4. Stypendium może być przyznane na okres: kwartału,
półrocza lub jednego roku szkolnego.
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Rozdział 3
Zasady rekrutacji kandydatów do stypendiów
1. Z wnioskiem o przyznanie stypendium może wystąpić
nauczyciel przedmiotu, dyrektor szkoły, trener, kierownik klubu sportowego, opiekun sekcji, kierownik placówki kulturalno-oświatowej, rodzice lub
prawni opiekunowie ucznia, zainteresowany uczeń,
zwani dalej wnioskodawcą do dnia 30 czerwca.
2. Wnioskodawca składa pisemny wniosek o przyznanie
stypendium, który powinien zawierać:
a) imię i nazwisko
b) datę urodzenia
c) miejsce zamieszkania
d) nazwę szkoły i klasę w przypadku ucznia lub nazwę uczelni i rok w przypadku studenta
e) opinię wychowawcy klasy poświadczoną przez
dyrektora szkoły, uwzględniającą średnią ocen
i ocenę z zachowania, kserokopia świadectwa
a także opis osiągnięć naukowych (sportowych)
ubiegającego się o stypendium naukowe/sportowe ucznia/studenta.
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3. O przyznaniu lub odmowie przyznania stypendium
decyduje Burmistrz Miasta i Gminy Szczucin na
podstawie propozycji przedłożonej przez Komisję.
4. Komisję i jej członków powołuje Burmistrz Miasta
i Gminy Szczucin w skład której wchodzą przedstawiciele: Rady Miejskiej w Szczucinie, klubów
sportowych, organizacji społecznych i dyrektorów
szkół. Członkiem komisji nie może być osoba, która
jest spokrewniona z uczniem/studentem ubiegającym się o stypendium lub jest osobą powinowatą
w stosunku do takiej osoby.
5. Od decyzji Burmistrza przysługuje odwołanie na
ogólnych zasadach.
6. Burmistrz może wydać decyzję o wstrzymaniu stypendium w razie stwierdzenia obniżenia poziomu
spełnienia kryteriów przez stypendystę.
7. W sprawach nieuregulowanych decyzję podejmuje
Burmistrz Miasta i Gminy Szczucin
Przewodniczący Rady Miejskiej w Szczucinie
Andrzej Gorzkowicz
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UCHWAŁA NR VII/57/2011
RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCINIE
z dnia 22 czerwca 2011 r.
w sprawie zmian nazwy w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczucinie.
Na podstawie art. 18 ust. 1 art. 40 ust. 2 pkt 2 i art. 41
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz
Uchwały nr XX/196/04 Rady Gminy w Szczucinie z dnia
23 września 2004 r. Rada Miejska w Szczucinie uchwala
co następuje:
§ 1. Zmienia się nazwę "Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej” w Szczucinie na „Miejsko-Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej” w Szczucinie.
§ 2. W treści Statutu w miejsce Nazwy Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczucinie wprowadza
się nazwę Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Szczucinie

§ 3. § 6 ust. 1 pkt 12 Statutu otrzymuje brzmienie
„prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo - wychowawczych wsparcia dziennego i w mieszkaniach chronionych,”
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta i Gminy Szczucin oraz Kierownikowi MiejskoGminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczucinie.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Szczucinie
Andrzej Gorzkowicz
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UCHWAŁA NR VII/58/2011
RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCINIE
z dnia 22 czerwca 2011 r.
w sprawie zmiany w statucie samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą
,,Zakład Usług Komunalnych w Szczucinie”.
Na podstawie art. 7 ust 1 pkt. 3, art. 9 ust. 1, art. 18
ust. 2 pkt 9 lit h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Szczucinie
uchwala, co następuje:
§ 1. W załączniku do Uchwały Nr XLI/341/2010 Rady
Miejskiej w Szczucinie z dnia 10 listopada 2010 roku,
w sprawie nadania statutu samorządowemu zakładowi
budżetowemu pod nazwą ,, Zakład Usług Komunalnych
w Szczucinie”, § 4, w rozdziale II, otrzymuje brzmienie:

1. Przedmiotem działalności podstawowej zakładu jest:
- utrzymanie czystości dróg, ulic, placów, mostów
na terenie gminy
- uzdatnianie i zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków
- utrzymanie i urządzanie zieleni gminnej
- gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowymi
- zimowe utrzymanie dróg
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2. Dla pełnego i prawidłowego wykonania zadań zakład
może zawierać umowy z innymi podmiotami.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta i Gminy Szczucin i Dyrektorowi Zakładu Usług
Komunalnych w Szczucinie

Poz. 3459,3460

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego
Przewodniczący Rady Miejskiej w Szczucinie
Andrzej Gorzkowicz
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UCHWAŁA NR VII/60/2011
RADY MIASTA I GMINY W SZCZUCINIE
z dnia 22 czerwca 2011 r.
w sprawie: zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 w związku z art. 40
ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm./, art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.
o podatku rolnym (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969
z późn. zm.), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682
z późn. zm.), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2010 r.
Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), art. 28 § 4 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r.
Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co
następuje:
§ 1.
1) Zarządza się na terenie sołectw Gminy Szczucin pobór podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości
od osób fizycznych w drodze inkasa.
2) Na inkasentów podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych wyznacza się: osoby
fizyczne zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej
uchwały.
3) Określa się miejsce poboru podatku zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
4) Na pobrany podatek rolny, leśny, od nieruchomości
od osób fizycznych inkasenci wydają pokwitowanie
według wzoru ustalonego w przepisach o rachunkowości.
5) Inkasenci zobowiązani są do wpłaty pobranej kwoty
podatku rolnego, leśnego od nieruchomości od
osób fizycznych na rachunek bankowy Urzędu
Miasta i Gminy w Szczucinie w terminie do 10-ciu

dni po upływie ustawowego terminu płatności podatku.
§ 2. Ustala się obwody poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych w formie
inkasa zgodnie z granicami sołectw – załącznik Nr 2 do
niniejszej uchwały.
§ 3. Ustala się wynagrodzenie za inkaso zgodnie
z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. Podatek rolny, leśny, od nieruchomości od
osób fizycznych może być płacony w kasie Urzędu Miasta Gminy w Szczucinie.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta i Gminy w Szczucinie.
§ 6. Traci moc uchwała Nr V/37/2007 Rady Gminy
w Szczucinie z dnia 19 kwietnia 2007r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa.
§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego i ma zastosowanie do poboru podatku
rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych
od dnia jej wejścia w życie.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Szczucinie
Andrzej Gorzkowicz
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr VII/60/2011
Rady Miasta i Gminy w Szczucinie
z dnia 22 czerwca 2011 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Szczucinie Andrzej Gorzkowicz
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr VII/60/2011
Rady Miasta i Gminy w Szczucinie
z dnia 22 czerwca 2011 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Szczucinie Andrzej Gorzkowicz
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Załącznik Nr 3
do uchwały Nr VII/60/2011
Rady Miasta i Gminy w Szczucinie
z dnia 22 czerwca 2011 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Szczucinie Andrzej Gorzkowicz
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UCHWAŁA NR IX/55/2011
RADY GMINY TYMBARK
z dnia 15 lipca 2011 r.
w sprawie ustalenia zasad i wysokości opłat za świadczenia w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Tymbark,
wykraczające poza podstawę programową.
Na podstawie art. 14 ust. 5, w związku z art. 6 ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U.
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2
pkt 15 w związku z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2
ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t. j. Dz.
U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95); Rada Gminy Tymbark
uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Świadczenia udzielane przez publiczne przedszkole
prowadzone przez Gminę Tymbark w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego
określonej odrębnymi przepisami, realizowane są
bezpłatnie w zakresie 5 godzin dziennie. 2. Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka realizowane są
w przedszkolu od godziny 8.00 do godziny 13.00,
od poniedziałku do piątku. 3. Świadczenia wykra-

czające poza podstawę programową realizowane
są w przedszkolu w godzinach: od 6.30 do 8.00 oraz
od 13.00 do 16.00, od poniedziałku do piątku.
§ 2. Świadczenia udzielane przez przedszkole
w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie obejmują
następujące zajęcia opiekuńczo – wychowawcze oraz
dydaktyczne:
1) gry i zabawy edukacyjne wspomagające rozwój psychofizyczny, emocjonalny i społeczny dziecka,
2) zabawy aktywizujące oraz rozwijające zainteresowania,
3) zabawy plastyczne, muzyczne, teatralne, twórcze
i inne, rozwijające zdolności dzieci oraz zaspokajające ich potrzebę aktywności,
4) gry i zabawy ruchowe wspomagające rozwój fizyczny
i manualny dziecka
5) gry i zabawy korygujące wady wymowy dzieci,
6) przygotowywanie miejsca zabaw, wypoczynku i snu
dziecka,
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7) nauka samodzielnego korzystania z toalety, mycia
zębów i spożywania posiłków
8) nadzór nad dzieckiem w trakcie jego samodzielnych,
indywidualnych i grupowych zabaw w pomieszczeniach i na zewnątrz,
9) opiekę nad dzieckiem podczas zajęć specjalistycznych, odpoczynku lub spożywania posiłków,
§ 3.
1. Za świadczenia publicznego przedszkola wykraczające
ponad podstawę programową wychowania przedszkolnego, ustala się opłatę za jedną godzinę zajęć
w wysokości:
1) 2,00 zł (słownie: dwa złote 00/100) od jednego
dziecka uczęszczającego do przedszkola,
2) 80% kwoty, o której mowa w pkt 1 od drugiego
dziecka z tej samej rodziny uczęszczającego do
przedszkola,
3) 50% kwoty, o której mowa w pkt 1 od trzeciego
i każdego następnego dziecka z tej samej rodziny uczęszczającego do przedszkola,
2. Opłata, o której mowa w ust. 1 podlega corocznemu
zwiększeniu o wskaźnik inflacji za poprzedni rok kalendarzowy, ogłoszony przez Prezesa GUS. Zwiększenie stawki następuje od 01 września każdego roku.
3. Opłata, o której mowa w ust. 1-2 wnoszona jest przez
rodziców (opiekunów prawnych) do dnia 10 każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni.
§ 4.
1. Rodzice (opiekunowie prawni) w karcie zgłoszenia
dzieci do przedszkola deklarują dzienną liczbę godzin korzystania w danym roku szkolnym ze świadczeń, o których mowa w § 2.
2. Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji świadczeń ustalana jest na podstawie stawki godzinowej,
o której mowa w ust. 1, oraz deklarowanej przez
rodziców (opiekunów prawnych) dziennej liczby
godzin pobytu dziecka w przedszkolu, wykraczającej poza podstawę programową.
3. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu,
miesięczna wysokość opłaty pomniejszana jest
o kwotę stanowiącą iloczyn dziennej deklarowanej
liczby godzin, o której mowa w ust. 1 oraz liczby
dni nieobecności dziecka w przedszkolu.
§ 5. Szczegółowy zakres świadczeń, sposób pobierania opłat oraz czas i warunki uczęszczania dziecka do
przedszkola określa umowa cywilno – prawna zawarta

Poz. 3461,3462

pomiędzy dyrektorem, a rodzicami (opiekunami prawnymi).
§ 6. Dyrektor przedszkola zwolni z opłaty miesięcznej, o której mowa w § 4 w wysokości 100% jej wartości
rodziny, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej
w wyniku następujących zdarzeń:
1) śmierci jednego lub obojga rodziców (opiekunów
prawnych) dziecka, wspólnie zamieszkujących
i gospodarujących
2) nieuleczalnej lub ciężkiej, długotrwałej choroby jednego
lub obojga rodziców (opiekunów prawnych) dziecka,
wspólnie zamieszkujących i gospodarujących
3) ciężkiego wypadku powodującego trwały uszczerbek
na zdrowiu jednego lub obojga rodziców (opiekunów prawnych) dziecka, wspólnie zamieszkujących
i gospodarujących
4) pożaru
5) zniszczenia, kradzieży z włamaniem, rabunku mienia
rodziny
6) klęski żywiołowej lub ekologicznej, której skutki dotknęły rodzinę
7) rodziców dzieci posiadających orzeczenia zespołu
orzekającego, o których mowa w art. 71b ust. 3
ustawy dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
§ 7. Rodzice (opiekunowie prawni) dziecka ubiegający się o zwolnienie z opłaty za świadczenia wykraczające ponad podstawę programową, mają obowiązek
udokumentować dyrektorowi przedszkola prawo do
zwolnienia.
§ 8. Dyrektor przedszkola prowadzi na bieżąco rejestr przyznanych zwolnień i przedstawia do kontroli
organu prowadzącego przedszkole, na każde żądanie.
§ 9. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XXXIX/227/2010 Rady Gminy Tymbark z dnia 26 marca 2010 roku w sprawie: ustalenia
zasad i wysokości opłat za świadczenia w przedszkolu
prowadzonym przez Gminę Tymbark, wykraczające
poza podstawę programową.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Tymbark.
§ 11. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia, z mocą obowiązującą od 1 września 2011 r.
Przewodniczący Rady Gminy mgr Marian Zimirski
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UCHWAŁA NR XI/118/2011
RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE
z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie Statutu Zespołu Żłobków w Tarnowie.
Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240
z późn zm.1) oraz art. 11 ust. 2 w związku z art. 9 ust. 1 zdanie

3 i ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi
w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235), Rada Miejska
w Tarnowie uchwala, co następuje:

1

§ 1. Ustala się Statut Zespołu Żłobków w Tarnowie
w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

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 i Nr 258 i Nr 257, poz. 1726.
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi
Miasta Tarnowa.

i utworzenia jednostki budżetowej – Zespół Żłobków
w Tarnowie.

§ 3. Traci moc Statut Zespołu Żłobków w Tarnowie
stanowiący załącznik do Uchwały Nr XLVIII/919/2006
Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 22 czerwca 2006 r.
w sprawie likwidacji Zespołu Żłobków Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tarnowie

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Grzegorz Światłowski
Załącznik
do uchwały Nr XI/118/2011
Rady Miejskiej w Tarnowie
z dnia 30 czerwca 2011 r.

STATUT
Zespołu Żłobków w Tarnowie
Rozdział1
Postanowienia ogólne
§ 1 Zespół Żłobków w Tarnowie, zwany dalej „Zespołem” działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi
w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235) i przepisów wydanych na jej podstawie,
2) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),
4) ustawy z dnia 29 czerwca 1994 r. o rachunkowości
(Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.),
5) niniejszego Statutu,
6) innych przepisów prawa.
§ 2 Siedzibą Zespołu i obszarem działania Zespołu
jest Miasto Tarnów.
§ 3 Zespół jest prowadzony w formie jednostki budżetowej.
Rozdział2
Cele i zadania Zespołu
§4
1. Celem Zespołu jest prowadzenie działalności opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej dla dzieci do
lat 3, z zastrzeżeniem § 6 pkt. 1 Statutu.
2. Zespół prowadzi działalność określoną w ust. 1 w żłobkach.
§ 5 Do podstawowych zadań Zespołu należy w szczególności:
1) zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych
zbliżonych do warunków domowych, w wymiarze do
10 godzin dziennie, z zastrzeżeniem § 7 ust. 1 pkt 3,
2) zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej przez prowadzenie zajęć
zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka,
3) prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych uwzględniających rozwój psychomotoryczny, właściwych do wieku dziecka,

4) promowanie zdrowia i prawidłowego odżywiania
poprzez prowadzenie racjonalnego i zdrowego żywienia dzieci według obowiązujących norm dostosowanych do wieku dziecka,
5) zapewnienie bezpieczeństwa i odpowiednich warunków sanitarnych,
6) współdziałanie z rodzicami w wychowywaniu dzieci.
Rozdział3
Warunki przyjmowania dzieci i zasady ustalania opłat
za pobyt i wyżywienie w przypadku nieobecności
dziecka w żłobku
§ 6 Przyjmowanie dzieci do żłobków odbywa się
z uwzględnieniem następujących warunków:
1) do żłobków mogą być przyjmowane dzieci w wieku
od ukończenia przez nie 20 tygodnia życia do końca
roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok
życia lub w przypadku, gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym – 4 rok życia,
2) do żłobków mogą być przyjmowane dzieci, których
rodzice zamieszkują w mieście Tarnowie,
3) w przypadku niewykorzystania miejsc w żłobkach
przez dzieci, których rodzice zamieszkują w Tarnowie, do żłobków mogą być przyjmowane dzieci
spoza Tarnowa, po uzyskaniu od gminy miejsca
zamieszkania rodziców zapewnienia finansowania
kosztów opieki nad dzieckiem nie znajdujących pokrycia w opłatach pobieranych od rodziców,
4) zapisy do żłobków przyjmowane są przez kierowników żłobków,
5) zapisy do żłobków przyjmowane są na bieżąco,
6) w oparciu o zapisy tworzone są listy według kolejności zgłoszeń,
7) dzieci przyjmowane są do żłobków na bieżąco według
kolejności wynikającej z list,
8) w dniu przyjęcia dziecka do żłobka po raz pierwszy
i po przebytej dłuższej chorobie rodzic lub opiekun
przedkłada zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do przebywania dziecka w grupie
żłobkowej,
9) odmowa przyjęcia dziecka do żłobka lub odmowa
dalszego uczęszczania może nastąpić w sytuacjach
zagrożenia epidemicznego w żłobku lub uchylania
się osób zobowiązanych od ponoszenia należnych
opłat.
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§7
1. Pobyt dziecka w żłobku związany jest z odpłatnością
obejmującą:
1) miesięczną opłatę stałą za korzystanie ze żłobka,
2) dzienną opłatę za wyżywienie (stawkę żywieniową),
3) opłatę dodatkową za każdą godzinę pobytu
dziecka ponad wymiar 10 godzin dziennie.
2. Wysokość opłat wskazanych w ust.1 ustala Rada
Miejska w Tarnowie w drodze uchwały.
§8
1. W przypadku nieobecności dziecka w żłobku zwrotowi
podlega dzienna stawka za wyżywienie za każdy
dzień nieobecności dziecka, z wyłączeniem pierwszego dnia nieobecności.
2. Opłata stała podlega odpowiednio proporcjonalnym
odpisom w przypadkach długotrwałej, ciągłej nieobecności dziecka w żłobku, obejmującej co najmniej dwa tygodnie.
3. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.
Zwrotów o jakich mowa w ust. 1 i 2 dokonuje się
do 15 dnia miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym.
Rozdział4
Zarządzanie Zespołem
§9
1. Działalnością Zespołu kieruje Dyrektor.
2. Żłobkami kierują kierownicy w zakresie określonym
przez Dyrektora Zespołu.
3. Dyrektora Zespołu zatrudnia i zwalnia Prezydent Miasta Tarnowa.
4. Kierowników żłobków oraz pozostałych pracowników
zatrudnia i zwalnia Dyrektor Zespołu. Dyrektor pełni funkcję pracodawcy w stosunku do osób zatrudnionych w Zespole Żłobków.
5. Dyrektor Zespołu, działając w granicach określonych
przez statut, regulamin organizacyjny oraz pełnomocnictw udzielonych przez Prezydenta Miasta
Tarnowa podejmuje decyzje samodzielnie i ponosi
za nie odpowiedzialność.
Rozdział5
Organizacja Zespołu
§ 10
1. W strukturze organizacyjnej Zespołu wyodrębnia się:
1) Żłobki:
- Żłobek Nr 1 ul. Topolowa 4
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- Żłobek Nr 2 ul. Wiejska 29
- Żłobek Nr 3 ul. Goslara 5
- Żłobek Nr 4 ul. Westerplatte 12
- Żłobek Nr 5 ul. Do Prochowni 20
- Żłobek Nr 6 ul. Pracy 4c
2) Dział administracyjny.
2. Żłobki realizują zadania Zespołu w ramach sprawowania bezpośredniej opieki nad dziećmi do lat 3
z zastrzeżeniem § 6 pkt. 1 Statutu wykonując funkcję opiekuńczą, wychowawczą oraz edukacyjną.
3. Dział administracyjny, w którym funkcjonują samodzielne stanowiska pracy zapewnia obsługę ekonomiczno – administracyjną oraz finansową Zespołu.
4. Szczegółową strukturę organizacyjną Zespołu, zakres
działania, podział czynności i odpowiedzialności
oraz organizację i porządek w zakresie opieki sprawowanej przez żłobki określa regulamin organizacyjny ustalony przez Dyrektora Zespołu.
Rozdział6
Zasady gospodarki Zespołu
§ 11
1. Zespół prowadzi gospodarkę finansową na zasadach
określonych przepisami prawa dla jednostek budżetowych.
2. Zespół gospodaruje przekazaną mu w trwały zarząd
częścią mienia komunalnego.
3. Podstawą działalności finansowej Zespołu jest plan
finansowy dochodów i wydatków zawierający zestawienie przewidywanych dochodów i wydatków
budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych Zespołu.
Rozdział7
Postanowienia końcowe
§ 12 Nadzór nad Zespołem Żłobków w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki sprawuje Prezydent
Miasta Tarnowa na podstawie planu nadzoru przyjętego
przez Radę Miejską w Tarnowie w drodze uchwały.
§ 13 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym
statucie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia
4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
(Dz. U. Nr 45, poz. 235) oraz wydane na jej podstawie
przepisy wykonawcze.
§ 14 Zmian w statucie dokonuje się w trybie właściwym dla jego ustalenia.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Grzegorz Światłowski
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UCHWAŁA NR XI/119/2011
RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE
z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobkach prowadzonych przez Gminę Miasta Tarnowa.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142 poz.1591 z późn. zm.1 ), art.58 ust.1 ustawy z dnia
4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat
3 (Dz. U. Nr 45 z 2011 r., poz. 235) Rada Miejska
w Tarnowie uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Ustala się miesięczną opłatę stałą za pobyt dziecka
w żłobku prowadzonym przez Gminę Miasta Tarnowa w wysokości 100 złotych.
2. Ustala się opłatę za wydłużony pobyt dziecka
w żłobku prowadzonym przez Gminę Miasta Tarnowa w wysokości 6 złotych za każdą rozpoczętą
godzinę.
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 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r.
Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327,
Nr 138, poz. 974 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 i Nr 106, poz. 675
oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113 i Nr 117, poz. 679.

3. Ustala się maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę
Miasta Tarnowa na poziomie 4 złotych dziennie.
§ 2.
1. Jeżeli w tym samym żłobku przebywa równocześnie
dwoje lub więcej dzieci tych samych opiekunów
prawnych, opłata za każde dziecko wynosi 75 %
opłaty określonej w § 1 niniejszej uchwały.
2. Opłaty wnosi się do 15 dnia każdego miesiąca za
dany miesiąc.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XIX/251/2008 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie
ustalenia opłaty za pobyt dziecka w żłobkach prowadzonych przez Gminę Miasta Tarnowa (Dz. Urz. Woj. Małop.
Nr 205, poz. 1275 z późn. zm.2).
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Grzegorz Światłowski
2
Zmiana uchwały ogłoszona została w Dz.Urz. Woj. Małop.
z 2011 r. Nr 87, poz. 697.
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UCHWAŁA NR XI/121/2011
RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE
z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego
przez Prezydenta Miasta Tarnowa.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1 ) oraz art. 33 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi
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 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r.
Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327,
Nr 138, poz. 974 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 i Nr 106, poz. 675
oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113 i Nr 117, poz. 679.
3464

w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz.235), Rada Miejska
w Tarnowie uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się opłatę za wpis do rejestru żłobków
i klubów dziecięcych prowadzonego przez Prezydenta
Miasta Tarnowa w wysokości 50 zł (słownie: pięćdziesiąt).
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi
Miasta Tarnowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Grzegorz Światłowski
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UCHWAŁA NR XI/122/2011
RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE
z dnia 30 czerwca 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie
Chorych im. Świętego Brata Alberta w Tarnowie.
Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,
poz. 12401), Rada Miejska w Tarnowie uchwala, co następuje:
§ 1. W załączniku do uchwały Nr XLVIII/891/2006 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 22 czerwca 2006 r.
w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej
dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych w Tarnowie

(Dz. Urz. Woj. Małop. Nr 547, poz. 3477 i z 2007 r. Nr 481,
poz. 3180), w § 4 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
"4. Dom może również świadczyć usługi dla osób
w nim niezamieszkujacych.".
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Grzegorz Światłowski

1

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.
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UCHWAŁA NR XI/123/2011
RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE
z dnia 30 czerwca 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie miasta Tarnowa.
Na podstawie art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572
z późn. zm.1 ) i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. 2), Rada Miejska uchwala,
co następuje:
§ 1. W regulaminie udzielania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów szkół zamieszkałych na terenie miasta Tarnowa stanowiącym załącznik
do uchwały Nr XXXIV/578/2005 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie regulaminu
udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
1
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 z 2010 r. Nr 44,
poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991
oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654.
2
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 Nr181, 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
i Nr 117, poz. 679.

dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Tarnowa
(Dz. Urz. Woj. Małop. Nr 272, poz. 1896) wprowadza się
następujące zmiany:
1) skreśla się § 3,
2) w § 4 po wyrazie „ośrodków” dodaje się przecinek
oraz wyrazy: „o których mowa w art. 90b ust. 3 pkt 2
ustawy o systemie oświaty”,
3) § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Wysokość stypendium szkolnego dla uczniów, których miesięczna wysokość dochodu w rodzinie,
o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12
marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r.
Nr 175, poz. 1362 z późn. zm. 3) wynosi miesięcznie:
1) od 0% do 50% tej kwoty –stypendium wynosi
150% w zaokrągleniu w górę do pełnych złotych;
2) powyżej 50% do 90% tej kwoty - stypendium
wynosi 100% w zaokrągleniu w górę do pełnych
złotych;
3) powyżej 90% do 100% tej kwoty – stypendium
wynosi 80% w zaokrągleniu w górę do pełnych
złotych; kwoty o której, mowa w art. 6 ust. 2
pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.
o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r.
Nr 139, poz. 992 z późn. zm.4).”,
3
Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.
z 2009 r. Nr 202, poz. 1551, Nr 219, poz. 1706 i Nr 221,
poz. 1738, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 229, Nr 81, poz. 527,
Nr 125, poz. 842, Nr 217, poz. 1427 oraz 2011 r. Nr 81, poz. 440.
4
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz..U. z 2006 r. Nr 222, poz. 1630, z 2007 r. Nr 64
poz.427, Nr 105 poz. 720, Nr 109 poz. 747, Nr 192, poz.1378 i Nr
200, poz.1446, z 2008 r. Nr 70, poz.416, nr 138, poz. 872 i 875,
Nr 223, poz. 1456 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 97,poz. 800,
Nr 219, poz. 1706 oraz z 2010 r. Nr 222, poz. 1455.
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4) po § 7 dodaje się § 7a w brzmieniu:
„§7a. 1. Zasiłek szkolny może być przyznany
w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie
wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku,
niezależnie od otrzymywanego stypendium
szkolnego.
2. Wysokość zasiłku każdorazowo ustala Prezydent
Miasta Tarnowa, z uwzględnieniem art. 90 e
ust. 3 ustawy o systemie oświaty.”,
5) w § 8 pkt 1 skreśla się wyrazy: „po zasięgnięciu opinii
odpowiednio dyrektora szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych
lub ośrodka, o którym mowa w art. 90 b ust. 3 pkt 2
ustawy z dnia 7 września1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami)”,
6) w § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Wzór wniosku o przyznanie stypendium szkolnego stanowi załącznik Nr 1, a o przyznanie zasiłku szkolnego załącznik Nr 2 do niniejszego
regulaminu.”,
7) w § 10:
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Wniosek o przyznanie świadczenia pomocy
materialnej o charakterze socjalnym składa
się w szkole, do której uczeń uczęszcza.
Uczniowie zamieszkali na terenie miasta
Tarnowa, uczęszczający do szkół prowadzonych przez inne organy niż Gmina Miasta
Tarnowa składają wnioski w wydziale właściwym do spraw oświaty Urzędu Miasta
Tarnowa.”,
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Szkoła, o której mowa w ust. 3 ocenia wniosek pod względem formalnym i merytorycznym oraz przesyła go do Urzędu Miasta
Tarnowa w terminie do 7 dni od daty jego
otrzymania.”,
c) po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

Poz. 3466

„5. Decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznaniu świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym podejmuje Prezydent
Miasta Tarnowa.”,
8) § 11 otrzymuje brzmienie:
„§ 11. 1. Pomoc materialna w formach, o których
mowa w § 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 regulaminu może
być realizowana poprzez refundację poniesionych kosztów na podstawie faktur lub rachunków wystawionych na nazwisko ucznia lub
wnioskodawcy i zaakceptowanych przez dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń.
W przypadku uczniów uczęszczających do szkół
prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne, inne niż Gmina Miasta Tarnowa faktury lub
rachunki imienne przedkłada się w wydziale
właściwym do spraw oświaty Urzędu Miasta
Tarnowa celem ich akceptacji.
2. Świadczenia pieniężne z tytułu pomocy materialnej o charakterze socjalnym wypłacane są
w szkole, do której uczęszcza uczeń otrzymujący
świadczenie, a w przypadku uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych przez inny organ
niż Gmina Miasta Tarnowa w kasie Urzędu Miasta Tarnowa lub przelewem na rachunek bankowy rodzica lub pełnoletniego ucznia.
3. Szczegółową formę świadczenia z tytułu pomocy
materialnej o charakterze socjalnym oraz termin
i sposób płatności określa decyzja o przyznaniu
świadczenia.”,
9) uchyla się załącznik do regulaminu,
10) dodaje się załącznik Nr 1 i Nr 2 w brzmieniu jak
w załącznikach Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi
Miasta Tarnowa.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Grzegorz Światłowski

Dziennik Urzędowy
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– 23844 –

Poz. 3466
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XI/123/2011
Rady Miejskiej w Tarnowie
z dnia 30 czerwca 2011 r.
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Poz. 3466
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Poz. 3466
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Województwa Małopolskiego Nr 390

– 23847 –

Poz. 3466

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 390
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Poz. 3466

Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Światłowski
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Poz. 3466
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XI/123/2011
Rady Miejskiej w Tarnowie
z dnia 30 czerwca 2011 r.
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Poz. 3466,3467

Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Światłowski
3466

3467
3467

UCHWAŁA NR XI/129/2011
RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE
z dnia 30 czerwca 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Miasta Tarnowa.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a i art. 40 ust. 2
pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.1) oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r.,
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 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 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 oraz 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
i Nr 117, poz. 679.

Nr 102, poz. 651 z późn. zm.2) Rada Miejska w Tarnowie
uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XIX/254/2008 Rady Miejskiej
w Tarnowie z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy
Miasta Tarnowa (Dz. Urz. Woj. Małop. Nr 286, poz. 1846
z późn. zm.3) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
2

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963
i Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307 i Nr 200, poz. 1323 oraz
z 2011 r. Nr 64, poz. 341 i Nr 106, poz. 622.
3
Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz.
Woj. Małop. z 2008 r. Nr 807, poz. 5846 i z 2009 r. Nr 249,
poz. 1778.
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„1. Nieruchomość zabudowana budynkiem, położona przy ulicach: Wałowej, Targowej, Bernardyńskiej, Szerokiej lub w obszarze ograniczonym tymi ulicami, może być zbyta wyłącznie jako całość i pod warunkiem, że wszystkie znajdujące się w tym budynku lokale mieszkalne są
wolne.”,
2) w § 13 w ust. 2 w pkt 4 po lit. b dodaje się lit. c i d
w brzmieniu:
„c) organizacjom pożytku publicznego na cel prowadzonej działalności pożytku publicznego,
d) instytucjom kultury;”,
3) w § 15:
a) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) nieruchomość lub jej część jest wydzierżawiana lub
wynajmowana w trybie bezprzetargowym na
podstawie § 13 ust. 2 pkt 6,”,
b) w ust. 3 w lit. b kropkę zastępuje się przecinkiem
i dodaje lit. c w brzmieniu:
„c) do 90% stawek osiąganych w obrocie rynkowym w przypadku, gdy nieruchomość lub

Poz. 3467,3468,3469
jej część jest wydzierżawiana lub wynajmowana:
- w celu prowadzenia działalności niezarobkowej, w szczególności: charytatywnej,
opiekuńczej, kulturalnej, leczniczej, oświatowej, naukowej, badawczo - rozwojowej,
wychowawczej, sportowej lub turystycznej,
- organizacjom pożytku publicznego na cel
prowadzonej działalności pożytku publicznego,
- instytucjom kultury.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi
Miasta Tarnowa.
§ 3.
1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Grzegorz Światłowski

3467

3468
3468

UCHWAŁA NR XI/130/2011
RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE
z dnia 30 czerwca 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności.
Na podstawie art. 4 ust. 11 pkt 2 i ust.11a ustawy
z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
(Dz. U. Nr 175, poz. 1459 z późn. zm.1) Rada Miejska
w Tarnowie uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr L/643/2010 Rady Miejskiej
w Tarnowie z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie bonifikaty
od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności (Dz. Urz. Woj. Małop.
Nr 329, poz. 2269), wprowadza się następujące zmiany:
1) po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu:
„ § 2a. W odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Tarnowa udziela
się, na wniosek użytkownika wieczystego, bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego w prawo własności
w następującej wysokości, z zastrzeżeniem § 3
i § 4 ust. 2:
1) 90,1% - osobie fizycznej, której dochód miesięczny na jednego członka rodziny w gospodarstwie domowym nie przekracza przeciętnego
miesięcznego
wynagrodzenia
1

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.
z 2007 r. Nr 191, poz. 1371, z 2009 r. Nr 206, poz. 1590 i z 2010 r.
Nr 21, poz. 109.
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w gospodarce narodowej za ostatnie półrocze roku poprzedzającego rok, w którym wystąpiono z żądaniem przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na
podstawie odrębnych przepisów – jeżeli nieruchomość jest zabudowana na cele mieszkaniowe albo przeznaczona pod tego rodzaju zabudowę,
2) 50,1% - osobom fizycznym, które prawo użytkowania wieczystego uzyskały przed dniem
5 grudnia 1990 r. oraz ich następcom prawnym.”,
2) w § 3 po wyrazach „§ 1” dodaje się wyrazy „i § 2a”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi
Miasta Tarnowa.
§ 3.
1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia
Przewodniczący Rady Miejskiej
Grzegorz Światłowski

Dziennik Urzędowy
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UCHWAŁA NR XI/134/2011
RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE
z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie zmian w Statucie Zakładu Składowania Odpadów Komunalnych w Tarnowie.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 litera h ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1) Rada Miejska
w Tarnowie, uchwala co następuje:
§ 1. W Statucie Zakładu Składowania Odpadów
Komunalnych w Tarnowie stanowiącym załącznik do
uchwały Nr XXIV/196/96 Rady Miejskiej w Tarnowie
z dnia 29 lutego 1996 r. w sprawie utworzenia Zakładu
Składowania Odpadów Komunalnych w Tarnowie,
zmienionym uchwałą Nr X/210/99 Rady Miejskiej
w Tarnowie z dnia 30 czerwca 1999 r. uchwałą
Nr XXII/352/2004 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia
18 marca 2004 r., i uchwałą Nr XIX/262/2008 Rady Miej1
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 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 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 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146,
Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113
i Nr 117, poz. 679.

skiej w Tarnowie z dnia 27 lutego 2008 r. (Dz. Urz. Woj.
Małopolskiego Nr 286, poz. 1848), w § 6 wprowadza się
następujące zmiany:
1) pkt 10 otrzymuje brzmienie:
„10) usuwania pojazdów oraz prowadzenia parkingu
strzeżonego dla pojazdów usuniętych w przypadkach, o których mowa w art. 130a ust. 1 lub
2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu
drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908),”,
2) po pkt 10 dodaje się pkt 11 w brzmieniu:
„11) wykonywania robót drogowych.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi
Miasta Tarnowa.
§ 3.
1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Grzegorz Światłowski

3469
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UCHWAŁA NR VII/50/2011
RADY GMINY WIETRZYCHOWICE
z dnia 17 czerwca 2011 r.
w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia przekraczające wymiar czasu zajęć w Publicznym Przedszkolu
w Wietrzychowicach
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i 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 późn. zm.) oraz
art. 14 ust. 5 pkt 1 w związku z art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 7 września 19991 r. o systemie oświaty (Dz. U.
z 2004 r. Nr 256 poz. 2572, z późn. zm.) Rada Gminy Wietrzychowice, uchwala co następuje:
§ 1. Świadczenia udzielane w Publicznym Przedszkolu w Wietrzychowicach i oddziale przedszkola
w Jadownikach Mokrych w zakresie podstawy programowej określone w odrębnych przepisach realizowane
są bezpłatnie w zakresie 5 godzin dziennie, przez 5 dni
w tygodniu, w ustalonym okresie i czasie pracy przedszkola w danym roku szkolnym.
§ 2. Ustala się odpłatność rodziców (prawnych
opiekunów) za świadczenia wykraczające poza 5 godzinną podstawę programową o której mowa w rozporządzeniu MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie
podstawy programowej wychowania przedszkolnego
oraz kształcenia ogólnego (Dz. U. z 2009 r. Nr 4 poz. 17),
które obejmują:

1) zajęcia opiekuńczo-wychowawcze wspierający prawidłowy rozwój dziecka,
2) gry i zabawy dostosowane do możliwości i wieku
dziecka zapewniając bezpieczne funkcjonowanie
podczas zabaw w pomieszczeniu i na zewnątrz,
3) zabawy tematyczne, ćwiczenia ogólnorozwojowe
wspomagające przygotowanie dziecka do osiągnięcia gotowości szkolnej,
4) zajęcia dodatkowe (np. religia).
§ 3.
1. Ustala się opłatę za jedną godzinę świadczeń o których
mowa w § 2 w wysokości 0,1 % minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku
ustalonego na podstawie odrębnych przepisów.
2. Wysokość miesięcznej opłaty za świadczenia o których mowa w § 2 stanowi iloczyn liczby dni pracy
przedszkola w danym miesiącu, opłaty określonej
w § 3 ust. 1 oraz dziennej liczby godzin wykraczających ponad 5 godzinną podstawę programową.
3. Opłatę pobiera się miesięcznie z góry do 20 dnia każdego miesiąca.
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4. Szczegółowy zakres odpłatności za świadczenia wychowawczo-opiekuńcze określa umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy dyrektorem a rodzicem
(opiekunem prawnym) dziecka przed rozpoczęciem
lub z chwilą rozpoczęcia uczęszczania dziecka do
przedszkola.
§ 4.
1. W przypadku uczęszczania do przedszkola dwojga lub
więcej dzieci z jednej rodziny, opłata ulega obniżeniu o 50 % za drugie i każde następne dziecko.
2. Z opłaty, o której mowa w § 3 ust. 1 zwalnia się dzieci
z orzeczoną niepełnosprawnością.

Poz. 3470,3471

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Wietrzychowice i Dyrektorowi Publicznego
Przedszkola w Wietrzychowicach.
§ 6. Traci moc uchwała Nr XIII/84/2004 Rady Gminy
Wietrzychowice z dnia 28 kwietnia 2004 roku w sprawie
ustalenia opłat za świadczenia Przedszkola Publicznego
w Wietrzychowicach ogłoszona w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego z dnia 4 czerwca 2004 roku
Nr 137, poz. 1730, z późniejszymi zmianami.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2011 roku.
Przewodniczący Rady Stanisław Magiera

3470
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UCHWAŁA NR VII/53/2011
RADY GMINY WIETRZYCHOWICE
z dnia 17 czerwca 2011 r.
w sprawie nadania Statutu Zakładowi Eksploatacji Urządzeń Komunalnych i Wodociągów w Wietrzychowicach.

Na postawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 2 pkt 2
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 późn.
zm.) w związku z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r.
Nr 9 poz. 43, z późniejszymi zmianami) oraz art. 14, 15
i 16 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Wietrzychowice uchwala,
co następuje:
§ 1. Nadaje się Statut Zakładowi Eksploatacji Urządzeń Komunalnych i Wodociągów w Wietrzychowicach
w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Wietrzychowice i Kierownikowi Zakładu Eksploatacji Urządzeń Komunalnych i Wodociągów w Wietrzychowicach.

§ 3. Traci moc § 4 Uchwały Nr XIX/2/111/96 Rady
Gminy w Wietrzychowicach z dnia 6 października 1996 r.
w sprawie utworzenia Zakładu Eksploatacji Urządzeń
Komunalnych
i Wodociągów
w Wietrzychowicach
i nadania statutu temu Zakładowi oraz Uchwała Nr
XXX/198/2001 Rady Gminy w Wietrzychowicach z dnia
28 grudnia 2001 r. w sprawie zmian w statucie Zakładu
Eksploatacji Urządzeń Komunalnych i Wodociągów
w Wietrzychowicach, ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 20 lutego
2002 r., Nr 28 poz. 478.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Przewodniczący Rady
Stanisław Magiera
Załącznik
do uchwały Nr VII/53/2011
Rady Gminy Wietrzychowice
z dnia 17 czerwca 2011 r.

STATUT ZAKŁADU EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ KOMUNALNYCH I WODOCIĄGÓW W WIETRZYCHOWICACH
Rozdział I
Postanowienia ogólne.
§ 1. Zakład Eksploatacji Urządzeń Komunalnych
i Wodociągów w Wietrzychowicach działa jako samorządowy zakład budżetowy na podstawie:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami),
2) ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce
komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9 poz. 43 z późniejszymi zmianami),

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240
z późniejszymi zmianami),
4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia
2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki
finansowej jednostek budżetowych i samorządowych
zakładów budżetowych (Dz. U. Nr 241, poz. 1616),
5) niniejszego Statutu,
6) pozostałych przepisów dotyczących jego działania.
§ 2.
1. Siedzibą Zakładu Eksploatacji Urządzeń Komunalnych
i Wodociągów jest miejscowość Wietrzychowice.
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2. Obszarem działania Zakładu jest teren Gminy Wietrzychowice i sąsiadujące z Gminą Wietrzychowice
miejscowości innych gmin.
§ 3.
1. Zakład jest samorządowym zakładem budżetowym
Gminy Wietrzychowice w rozumieniu art. 15 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240, z późn. zm.).
2. Zakład nie posiada osobowości prawnej.
3. Zakład może używać skróconej nazwy ZEUKiW.

Poz. 3471

6) wykonywanie funkcji pracodawcy w stosunku do
pracowników Zakładu,
7) wydawanie w oparciu o obowiązujące akty normatywne zarządzeń wewnętrznych, instrukcji i regulaminów.
§ 8.
1. Kierownik realizuje zadania Zakładu przy pomocy
podległych pracowników.
2. Kierownik Zakładu wykonuje obowiązki kierownika zakładu pracy wobec wszystkich jego pracowników.

Rozdział II
Przedmiot działania Zakładu.

§ 9. Kierownik Zakładu opracowuje, a Wójt zatwierdza
Regulamin Organizacyjny Zakładu, który zawiera wewnętrzną organizację i zasady funkcjonowania Zakładu.

§ 4. Przedmiotem działania Zakładu jest zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Wietrzychowice w zakresie:

Rozdział IV
Zasady gospodarki finansowej.

1)

zaopatrzenia w wodę gospodarstw domowych
i innych niż gospodarstwa domowe odbiorców
usług, w szczególności wydobycie, uzdatnianie
i przesyłanie wody do sieci oraz sprzedaż wody,
2) odprowadzania ścieków i oczyszczania ich na oczyszczalni ścieków,
3) prowadzenia kontroli jakości oczyszczonych ścieków,
4) eksploatacji, konserwacji i prowadzenia remontów
istniejących ujęć wody, sieci wodociągowych, sieci
kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków,
5) wydawania warunków technicznych podłączeń do
sieci wodociągowo-kanalizacyjnych,
6) dokonywania rozliczeń za pobraną wodę i odprowadzane ścieki; prowadzenia wymaganej dokumentacji w tym zakresie,
7) naprawy dróg gminnych na zlecenie Wójta Gminy po
zapewnieniu środków na realizację tego zadania,
8) utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy,
9) zieleni gminnej i zadrzewień,
10) wykonywania usług odpowiadających profilowi
działalności zakładu.
Rozdział III
Organizacja Zakładu.
§ 5. Nadzór nad działalnością Zakładu sprawuje
Wójt Gminy Wietrzychowice.
§ 6.
1. Zakładem zarządza i reprezentuje go na zewnątrz
Kierownik zakładu.
2. Kierownik zakładu działa jednoosobowo na podstawie
pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta Gminy
Wietrzychowice.
3. Kierownika zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy Wietrzychowice.
§ 7. Do zakresu obowiązków Kierownika Zakładu
w szczególności należy:
1) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Zakładu
i kierowanie jego działalnością,
2) opracowanie i realizacja planów finansowych,
3) dysponowanie środkami finansowymi Zakładu w zakresie otrzymanego pełnomocnictwa,
4) kontrola zarządcza,
5) reprezentowanie zakładu na zewnątrz, w tym występowanie przed sądami i ustanawianie pełnomocników procesowych,

§ 10.
1. Podstawą gospodarki finansowej Zakładu jest roczny
plan finansowy obejmujący przychody w tym dotacje
z budżetu, koszty i inne obciążenia, stan środków obrotowych, oraz rozliczenia z budżetem Gminy.
2. Zakład prowadzi działalność w oparciu o zasady racjonalnej gospodarki samofinansowania oraz rachunku ekonomicznego.
3. Zasadniczym źródłem finansowania działalności zakładu są dochody z działalności podstawowej
świadczonej przez zakład a w szczególności:
a) opłaty za dostarczoną wodę,
b) opłaty za odebrane ścieki.
4. Źródłem finansowania są także dodatkowe dochody
uzyskiwane przez zakład za odpłatne wykonywanie
usług odpowiadających profilowi działalności zakładu.
5. Samorządowy zakład budżetowy może otrzymywać
z budżetu Gminy dotację przedmiotową a także celową zgodnie z zasadami określonymi w zakresie
finansów publicznych.
6. Plan finansowy Zakładu powinien uwzględniać możliwości i warunki działania Zakładu, interesy społeczności Gminy oraz zakres rzeczowy planowany
do realizacji w danym roku budżetowym.
7. Kierownik może dokonywać zmian w planie wydatków w ciągu roku w przypadku realizowania wyższych od planowanych przychodów i wydatków
pod warunkiem, że nie spowoduje to zmniejszenia
wpłat do budżetu ani zwiększenia dotacji z budżetu.
8. Inne niż wymienione w ust. 7 zmiany planu finansowego mogą być dokonywane tylko po uprzednim
wprowadzeniu zmian w budżecie Gminy Wietrzychowice.
9. Zakład posiada odrębny rachunek bankowy.
10. Okresem rozliczeniowym z budżetem Gminy jest rok
kalendarzowy.
11. Samorządowy zakład budżetowy wpłaca do budżetu
Gminy nadwyżkę środków obrotowych ustaloną na
koniec okresu sprawozdawczego.
§ 11. Zakład prowadzi rzetelną rachunkowość oraz
sporządza obowiązującą sprawozdawczość finansową
na zasadach określonych w ustawie o rachunkowości,
ustawie o finansach publicznych oraz wydanych na ich
podstawie przepisach wykonawczych oraz sporządza,
według zasad tam podanych, sprawozdania finansowe
i budżetowe.
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Rozdział V
Postanowienia końcowe.
§ 12. Statut Zakładu może być zmieniony wyłącznie
w trybie właściwym do jego uchwalenia.

Poz. 3471,3472

§ 13. W sprawach związanych z funkcjonowaniem
Zakładu, a nieuregulowanych niniejszym Statutem mają
zastosowanie aktualnie obowiązujące przepisy dotycządotycz
ce samorządowych zakładów budżetowych.
Przewodniczący Rady
Stanisław Magiera
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UCHWAŁA NR IX/51/2011
RADY GMINY ZAWOJA
z dnia 27 maja 2011 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
(
jednolity:
Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Zawoja uchwala, co następuje:

w tym:

§ 1. Zmienić plan dochodów i wydatków budżetu
Gminy Zawoja na 2011 rok, zgodnie z Załącznikiem
Nr 1 i 2

§ 2. Dokonuje się zmian w Uchwale Budżetowej
Nr V/25/2011 z dnia 31 stycznia 2011 r. Paragraf 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie.

Plan dochodów
25.057.887,88 zł

Różnica miedzy dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 2.670.149,00 zł, który
zostanie pokryty
ryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2.670.149,00 zł,

po

dokonanej

zmianie

wynosi

w tym:
dochody bieżące 23.792.163,46 zł
dochody majątkowe 1.265.724,42 zł
Plan wydatków
27.728.036,88 zł

po

dokonanej

zmianie

wynosi

wydatki bieżące 22.650.612,46 zł
dochody majątkowe 5.077.424,42 zł

§ 3. Paragraf 4 ustęp 1 i 2 otrzymują nowe następujące brzmienie. Ustala się łączną kwotę przychodów
budżetu w wysokości 5.585.105 zł oraz łączną kwotę
rozchodów budżetu w wysokości 2.914.956,00 w specyfikacji jak poniżej:
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1. Ustała się limit zobowiązań z tytułu:
a) kredytu i pożyczek zaciągniętego w roku 2011 na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty. 2.670.149,00 zł
b) kredytów i pożyczek zaciąganych na spłatę
wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty
2.365.140,00 zł
§ 4. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 2.1 - Wydatki
majątkowe w Budżecie Gminy Zawoja na 2011 r. do

Poz. 3472

Uchwały Budżetowej Nr V/25/2011 z dnia 31 stycznia 2011
r. według załącznika Nr 3 do Uchwały.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Krzysztof Chowaniak
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr IX/51/2011
Rady Gminy Zawoja
z dnia 27 maja 2011 r.

Przewodniczący Rady
Krzysztof Chowaniak
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Poz. 3472
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr IX/51/2011
Rady Gminy Zawoja
z dnia 27 maja 2011 r.

Przewodniczący Rady Krzysztof Chowaniak
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Poz. 3472,3473
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr IX/51/2011
Rady Gminy Zawoja
z dnia 27 maja 2011 r.

Przewodniczący Rady Krzysztof Chowaniak
3472
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UCHWAŁA NR IX/54/2011
RADY GMINY ZAWOJA
z dnia 27 maja 2011 r.
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielone przez przedszkole,
dla którego organem prowadzącym jest gmina Zawoja.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz.1591 z późn. zm.) w związku
z art.14 ust.5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o syste-

mie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256
poz. 2572 z późn. zm.) Rada Gminy Zawoja uchwala co
następuje:
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§ 1. Świadczenia udzielone w Przedszkolu publicznym na terenie gminy Zawoja w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego określonego
w odrębnych przepisach (Załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r.
w sprawie podstawy programowej wychowania Przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych
typach szkół – Dz. U. z 2009 r. Nr 4 poz. 17), realizowane
są bezpłatnie w zakresie 5 godzin dziennie.
§ 2.
1. Świadczenia udzielone przez przedszkole w czasie
przekraczającym 5 godzin dziennie obejmują zajęcia opiekuńczo wychowawcze wspierające prawidłowy rozwój dziecka:
- przygotowywania miejsca zabaw, wypoczynku
i snu dziecka,
- nauka samodzielnego korzystania z toalet, mycia
zębów i spożywania posiłków,
- nadzór nad dzieckiem w trakcie jego samodzielnych,
indywidualnych i grupowych zabaw w pomieszczeniach i na zewnątrz,
- przygotowujące dzieci do udziału w przedszkolnych oraz środowiskowych konkursach, imprezach artystycznych i okolicznościowych,
- umożliwiające realizację programu,
- gry i zabawy dostosowane do wieku i możliwości
dziecka.

Poz. 3473,3474

2. Ustala się opłatę miesięczną za świadczenia, o których mowa w ust.1 w wysokości 8% minimalnego
wynagrodzenia za prace ustalonego w odrębnych
przepisach (zgodnie z ustawą z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
(Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1679 z późn. zm.).
3. W przypadku, gdy do przedszkola uczęszcza drugie
i następne dziecko, opłata o której mowa w § 1
ust.1 wynosi połowę stawki o której mowa w ust. 2
niniejszego paragrafu.
4. Zmiana opłat będzie następowała z dniem zmiany
minimalnego wynagrodzenia za prace.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Zawoja.
§ 4. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci
moc Uchwała Nr XXX/161/2000 Rady Gminy w Zawoi
z dnia 7 września 2000 r. w sprawie: ustalenia odpłatności
za świadczenia Przedszkola Samorządowego w Zawoi
Mosorne.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od daty ogłoszenia i obowiązuje od 1 wrzesień 2011r.
Przewodniczący Rady
Krzysztof Chowaniak
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UCHWAŁA NR IX/55/2011
RADY GMINY ZAWOJA
z dnia 27 maja 2011 r.
w sprawie włączenia Szkoły Podstawowej Nr 2 im. ks. Kardynała Karola Wojtyły w Zawoi Wilcznej
w skład Zespołu Szkół w Zawoi Wilcznej.
Na podstawie art.5 ust.2 pkt. 2 , art.58, oraz 62 ust. 1
i 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(tj. Dz. U. z 1996 r. Nr 67 poz.329 z późn. zm.), oraz
art. 18 ust. 2 pkt 9lit.h ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Zawoja uchwala co
następuje:
§ 1. Do Zespołu Szkół w Zawoi Wilcznej włącza się
z dniem 1 września 2011 r. Szkołę Podstawową Nr 2
im. ks. Kardynała Karola Wojtyły.
§ 2. W skład Zespołu Szkół w Zawoi Wilcznej
wchodzą:
1) Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Zawoi Wilcznej.
2) Liceum Ogólnokształcące w Zawoi Wilcznej.
3) Babiogórskie Liceum Ekonomiki i Organizacji Turystyki w Zawoi Wilcznej.
4) Szkoła Podstawowa Nr 2 im. ks. Kardynała Karola
Wojtyły w Zawoja Wilcznej.

§ 3. Zmienia się akt założycielski Zespołu Szkół
w Zawoi Wilcznej (Uchwała Rady Gminy Zawoja
Nr XXVIII/154/2000 z dnia 29.06.2000 r.) Akt założycielski
Zespołu Szkół w Zawoi Wilcznej w nowym brzmieniu
stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 4. Szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół
w Zawoi Wilcznej zachowują odrębność Rad Pedagogicznych oraz zachowują swoje statuty.
§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Zawoja.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września
2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Krzysztof Chowaniak
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Poz. 3474,3475
Załącznik
do uchwały Nr IX/55/2011
Rady Gminy Zawoja
z dnia 27 maja 2011 r.

Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 2 , art. 58 oraz 62 ust. 1
i 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(tj. Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.), art. 18
ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.) oraz Uchwałą Rady Gminy Nr IX/55/2011
z dnia 27 maja 2011 r.
AKT ZAŁOŻYCIELSKI
1. W skład Zespołu Szkół w Zawoi Wilcznej wchodzą:
1) Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Zawoi Wilcznej.
2) Liceum Ogólnokształcące w Zawoi Wilcznej.
3) Babiogórskie Liceum Ekonomiki i Organizacji
Turystyki w Zawoi Wilcznej.

4) Szkoła Podstawowa Nr 2 im. ks. Kardynała Karola Wojtyły w Zawoi Wilcznej.
2. Obwód Zespołu Szkół w Zawoi Wilcznej obejmuje
obwód Szkoły Podstawowej Nr 2 im. ks. Kardynała
Karola Wojtyły i obwód Publicznego Gimnazjum Nr
2 w Zawoi Wilcznej.
3. Szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół w Zawoi
Wilcznej zachowują swoje statuty.
4. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zespołu Szkół w Zawoi Wilcznej.
Przewodniczący Rady
Krzysztof Chowaniak

3474
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UCHWAŁA NR IX/56/2011
RADY GMINY ZAWOJA
z dnia 27 maja 2011 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/134/2000 z dnia 30 marca 2000 roku dotyczącej
Statutu Gminnego Centrum Kultury Promocji i Turystyki w Zawoi
oraz uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Gminnego Centrum Kultury Promocji i Turystyki w Zawoi.
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 13 Ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. z 2001 r.,
Nr 13, poz. 123 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy
Zawoja uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Ustalić nową treść § 7 ust. 4 w ten sposób, że
w miejsce słów „Komisji Rady Gminy ds. Promocji
i Rozwoju Turystyki, Kultury, Sportu i Ochrony
Środowiska” wpisuje się słowa „odpowiedniej
Komisji Rady Gminy”.
2. W § 7 po ust. 4 dodać ust. 5 w brzmieniu:
„5. W GCKPiT może zostać powołany Zastępca Dyrektora. Zastępcę Dyrektora powołuje Wójt
Gminy. Kadencja Zastępcy Dyrektora trwa 5 lat
i może być przedłużona. Zastępcę Dyrektora
odwołuje Wójt Gminy z własnej inicjatywy lub
na wniosek Dyrektora albo na wniosek odpowiedniej Komisji Rady Gminy”.

3. Ustalić nową treść § 8 ust. 1 i ust. 2 w ten sposób, że
w miejsce słów „Działu Kultury” wpisuje się słowo
„GCKPiT” , zaś w miejsce słów „Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego” wpisuje się słowa
„ministra właściwego do spraw kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego”.
4. Ustalić nową treść § 9 w ten sposób, że słowa „Zarządowi Gminy” zastępuje się słowami „Wójtowi
Gminy”.
§ 2. Pozostałe zapisy uchwały nie ulegają zmianom.
§ 3. Ustala się tekst jednolity Statutu Gminnego
Centrum Kultury Promocji i Turystyki w Zawoi, który
stanowi Załącznik od niniejszej Uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Zawoja.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Krzysztof Chowaniak
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Poz. 3475
Załącznik
do uchwały Nr IX/56/2011
Rady Gminy Zawoja
z dnia 27 maja 2011 r.

STATUT
GMINNEGO CENTRUM KULTURY PROMOCJI I TURYSTYKI W ZAWOI
- tekst jednolityI Przepisy ogólne
§ 1. Gminne Centrum Promocji i Turystyki zwane
dalej GCKPiT jest instytucją kultury Gminy Zawoja upowszechniającą kulturę, dziedzictwo kulturowe Babiogórców, zajmującą się promowaniem gminy i rozwojem
turystyki i działa na podstawie:
1) Ustawy z dnia 12 września 1997 r. (Dz. U. z 1997 r.
Nr 110, poz. 721 z późniejszymi zmianami) o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
2) Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. (Dz. U. z 1997 r.
Nr 85 poz. 539) o bibliotekach
3) Ustawy z dnia 12 września 1997 r. (Dz. U. z 1997 r.
Nr 110, poz. 113 z późniejszymi zmianami) o kulturze fizycznej
4) Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych (tj. Dz. U. Z 2001 r. Nr 55, poz. 578
z późniejszymi zmianami)
5) Statutu Gminy Zawoja.
6) Niniejszego statutu.
§ 2.
1. Siedzibą GCKPiT jest budynek Domu Parafialnego
w Zawoi Centrum.
2. Nadzór nad GCPKiT sprawuje Wójt Gminy. Przy GCKPiT działa jako ciało doradcze Społeczna Rada
Konsultacyjna.
3. GCKPiT prowadzi swoją działalność na zasadach
określonych dla instytucji kultury.
4. GCKPiT używa podłużnej pieczęci z nazwą w pełnym
brzmieniu i adresem siedziby.
II Cel i przedmiot działania
§ 3. Celem nadrzędnym GCKPiT jest kultywowanie
dziedzictwa kulturowego Babiogórców i upowszechnianie wartości kulturowych oraz promowanie i rozwój
Gminy Zawoja jako gminy turystycznej.
§ 4. GCKPiT realizuje zadania w dziedzinie wychowania, edukacji i upowszechniania kultury; propaguje
gminę jako atrakcyjną miejscowość turystyczną podkreślając jej walory przyrodniczo-kulturowe, wykonuje
zadania z zakresu informacji, obsługi ruchu turystycznego oraz podnoszenia jakości usług turystycznych.
§ 5. Do podstawowych zadań GCKPiT należy m in. :
1. W oparciu o „Strategię rozwoju turystyki w Gminie
Zawoja" przygotowanie i opracowanie koncepcji
ruchu turystycznego i promocji gminy oraz wdrożenie jej realizacji.
2. Tworzenie sprzyjającego klimatu do zachowania
i kultywowania dziedzictwa kulturowego Babiogórców przez wspieranie i rodzimego rękodzieła, sztuki, folkloru.
3. Działania na rzecz podwyższenia jakości i skuteczności
oddziaływania istniejących walorów turystycznych
4. Współpraca z Urzędem Gminy w przygotowywaniu
ofert inwestycyjnych

5. Prowadzenie punktu informacji turystycznej.
6. Organizowanie bazy danych z zakresu produktu turystycznego Gminy Zawoja na tle ogólnych danych
o gminie.
7. Współpraca z sąsiednimi gminami w zakresie rozwoju
turystycznego gminy i regionu.
8. Rozeznanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz
tworzenie możliwości ich zaspokajania.
9. Organizowanie różnorodnych form uczestnictwa
w życiu kulturalnym.
10. Współdziałanie z instytucjami upowszechniania
kultury, turystyki, i sportu; instytucjami naukowymi, oświatowo-wychowawczymi, ochrony przyrody
i środowiska; stowarzyszeniami; organizacjami
młodzieżowymi i społecznymi.
11. Prowadzenie szkoleń.
12. Przygotowanie społeczeństwa do odbioru i tworzenia wartości kulturowych.
13. Tworzenie warunków do zespołowego i samodzielnego uczestnictwa w życiu kulturalnym.
14. Kształtowanie wzorów i nawyków aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym.
15. Tworzenie zespołów (folklorystycznych, tanecznych,
wokalno-tanecznych itp.) ich rejestracja oraz koordynacja działalności już istniejących zespołów.
16. Uczestniczenie w targach turystycznych i gospodarczych krajowych i zagranicznych.
17. Rozpowszechnianie w środkach masowej informacji
wiadomości o turystycznych, przyrodniczych i kulturowych walorach Gminy Zawoja
18. Wydawanie publikacji z zakresu dziedzictwa kulturowego, promocji i turystyki.
19. Prowadzenie gminnych stron internetowych.
20. Rozpowszechnianie wydawnictw związanych z Gminą Zawoja i Babią Górą
§ 6. GCKPiT może
w odrębnych przepisach:

na

zasadach

określonych

1. Organizować spektakle, koncerty, wystawy, odczyty,
wypożyczanie książek i dzieł sztuki.
2. Prowadzić naukę języków obcych.
3. Prowadzić impresariat artystyczny.
4. Organizować imprezy turystyczne, sportowe, rozrywkowe i artystyczne
5. Prowadzić usługową działalność wydawniczą.
6. Świadczyć usługi plastyczne, poligraficzne, fotograficzne, filmowe w tym wideo rejestrację itp.
7. Udostępniać za odpowiedzialnością urządzenia internetowe.
8. Prowadzić wypożyczalnię sprzętu technicznego
i innego oraz wypożyczalnię kaset video.
9. Prowadzić sprzedaż dzieł sztuki i artykułów użytku
kulturalnego
10. Realizować imprezy zlecone (okolicznościowe, rodzinne, obrzędowe)
11. Świadczyć usługi gastronomiczne i turystyczne.
12. Prowadzenie działalności instruktażowo-metodycznej.
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III Organizacja i zarządzanie.
§ 7.
1. GCKPiT kieruje Dyrektor, który decyduje o jego działalności, reprezentuje GCKPiT na zewnątrz i ponosi
odpowiedzialność za jego organizację i funkcjonowanie.
2. Dyrektora GCKPiT powołuje Wójt Gminy w drodze
powierzenia lub konkursu. Kadencja Dyrektora
GCKPiT trwa 5 lat i może być przedłużona po uzyskaniu pozytywnej opinii odpowiedniej Komisji
Rady Gminy.
3. Dyrektora GCKPiT może odwołać Wójt Gminy
z własnej inicjatywy lub na wniosek odpowiedniej
Komisji Rady Gminy.
4. Przy GCKPiT działa jako ciało doradcze siedmioosobowa Społeczna Rada Konsultacyjna, której skład
przedstawia Dyrektor do zatwierdzenia przez Radę
Gminy na pięcioletnią kadencję po uzyskaniu pozytywnej opinii odpowiedniej Komisji Rady Gminy.
Dyrektor może wnioskować o odwołanie członka
Społecznej Rady Konsultacyjnej przed upływem
kadencji oraz o powołanie w to miejsce nowego.
5. W GCKPiT może zostać powołany Zastępca Dyrektora. Zastępcę Dyrektora powołuje Wójt Gminy. Kadencja Zastępcy Dyrektora trwa 5 lat i może być
przedłużona. Zastępcę Dyrektora odwołuje Wójt
Gminy z własnej inicjatywy lub na wniosek Dyrektora albo na wniosek odpowiedniej Komisji Rady
Gminy.
§ 8.
1. Pracownicy GCKPiT powinni posiadać odpowiednie
do zajmowanych stanowisk kwalifikacje określone
w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw
kultury
i ochrony
dziedzictwa
narodowego
w przepisach aktualnie obowiązujących w sprawie
wymagań kwalifikacyjnych, zasad i trybu stwierdzenia kwalifikacji, uprawniających do zajmowania
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Poz. 3475

określonych stanowisk w instytucjach upowszechniania kultury.
2. Wynagrodzenia pracowników GCKPiT ustalane są na
podstawie rozporządzenia ministra właściwego do
spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
w aktualnie obowiązujących przepisach w sprawie
zasad wynagradzania pracowników instytucji kultury.
§ 9. Szczegółową organizację GCKPiT ustala Dyrektor w regulaminie organizacyjnym, którego projekt
przedkłada do zatwierdzenia Wójtowi Gminy.
IV Majątek i finanse.
§ 10. Działalność GCKPiT jest finansowana ze środków przekazanych z budżetu gminy, dobrowolnych
wpłat od osób fizycznych i prawnych oraz z dochodów
własnych.
§ 11. Podstawą gospodarki finansowej GCKPiT jest
roczny plan finansowy ustalony przez Dyrektora i zatwierdzony przez Radę Gminy po zasięgnięciu opinii
Komisji Rady Gminy.
V Postanowienia końcowe.
§ 12. Statut GCKPiT nadaje Rada Gminy
§ 13. Zmiany w statucie mogą być dokonywane
w trybie właściwym dla jego ustalenia
§ 14. GCKPiT może prowadzić działalność gospodarczą z której dochody przeznacza na cele statutowe.
§ 15. Likwidacja GCKPiT może nastąpić na podstawie uchwały Rady Gminy w sposób zgodny z ustawami
wymienionymi w § 1 statutu.
§ 16. Z chwilą wejścia w życie niniejszego statutu
traci ważność statut dotychczasowy.
Przewodniczący Rady
Krzysztof Chowaniak
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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.
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