DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Nr 399

Kraków, dnia 22 sierpnia 2011 r.
TREŚĆ:
Poz.:
UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU:
3600
3601
3602
3603
3604

–
–
–
–
–

Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie dokonania
zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2011.

24639

Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie dokonania
zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2011.

24640

Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie dokonania
zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2011.

24640

Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 13 lipca 2011 r. w sprawie dokonania
zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2011.

24641

Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie dokonania
zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2011.

24642

UCHWAŁA RADY POWIATU:
3605

–

Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany
Uchwały Budżetowej na rok 2011 nr 17/IV/2011 Rady Powiatu Nowotarskiego z
dnia 27 stycznia 2011 roku

24643

UCHWAŁY RAD GMIN:
3606

3607
3608
3609
3610

3611

3612
3613
3614

–

–
–
–
–

–

–
–
–

Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie Regulaminu
udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Andrychów.

24647

Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie: zniesienia
formy ochrony przyrody.

24649

Rady Gminy Babice z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Rady Gminy Babice na 2011 r.

24650

Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zmian
w budżecie gminy na rok 2011.

24653

Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie
nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Gruszowie Wielkim i Publicznemu Gimnazjum Nr 3 w Gruszowie Wielkim.

24659

Rady Gminy Kozłów z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie uchylenia Uchwały
Nr X/46/2011 Rady Gminy Kozłów z dnia 25 maja 2011r. w sprawie utworzenia
Filii Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kozłowie w miejscowości Przybysławice.

24664

Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w Statucie
Gminy Libiąż.

24664

Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany Regulaminu Straży Miejskiej w Mszanie Dolnej.

24664

Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia
Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mszanie
Dolnej.

24665

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 399
3615
3616

3617

3618

3619

3620

3621

3622

3623

3624

3625
3626
3627

–
–

–

–

–

–

–

–

–

–

–
–
–

– 24638 –

Poz. 3600

Rady Gminy Skrzyszów z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zasad
wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Wójta Gminy Skrzyszów.

24668

Rady Gminy Spytkowice z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały
Rady Gminy Spytkowice z dnia 8 listopada 2010 r. Nr XLV/320/10 w sprawie
ustalenia zasad poboru podatku, wyznaczenia inkasentów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz wysokości wynagrodzenia
za inkaso.

24669

Rady Gminy Spytkowice z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały
Rady Gminy Spytkowice z dnia 8 listopada 2010 r. Nr XLV/321/10 w sprawie
wysokości stawek opłaty targowej, określenia zasad jej ustalania i poboru.

24669

Rady Gminy Spytkowice z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji udzielanych dla przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy
Spytkowice

24669

Rady Gminy Spytkowice z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie określenia zasad
i trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

24672

Rady Gminy Spytkowice z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Rady
Gminy Spytkowice z dnia 8 listopada 2010r. Nr XLV/320/10 w sprawie ustalenia
zasad poboru podatku, wyznaczenia inkasentów podatku od nieruchomości,
podatku rolnego i podatku leśnego oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.

24691

Rady Gminy Spytkowice z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie: zmiany uchwały
Rady Gminy Spytkowice z dnia 8 listopada 2010r. Nr XLV/321/10 w sprawie
wysokości stawek opłaty targowej, określenia zasad jej ustalania i poboru

24692

Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 27 czerwca 2011 r. zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2011 nr V/30/2011 z dnia 31 stycznia 2011 roku.

24692

Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 27 czerwca 2011 r. zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2011 nr V/30/2011 z dnia 31 stycznia 2011 roku.

24693

Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 27 czerwca 2011 r. zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2011 nr V/30/2011 z dnia 31 stycznia 2011 roku.

24694

Rady Gminy Trzciana z dnia 6 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany treści Statutu
Gminy Trzciana.

24695

Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie: ustalenia zasad
wynajmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Tuchów.

24696

Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 28 czerwca 2011 r. zmiany statutu Gminy Wielka Wieś.

24698

POROZUMIENIA:
3628

–

Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 11 maja 2011 r.

24715

3629

–

Powiatu Tarnowskiego i Gminy Tarnów z dnia 13 lipca 2011 r. w sprawie wykonania chodników w ciągach dróg powiatowych nr 1350K, 1396K, 1356K
w miejscowościach Koszyce Małe, Zgłobice, Koszyce Wielkie.

24715

Powiatu Tarnowskiego i Gminy Wierzchosławice z dnia 13 lipca 2011 r.
w sprawie modernizacji chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej
nr 1348 K relacji: Łętowice - Szujec - Wierzchosławice w miejscowości Łętowice

24716

Powiatu Wadowickiego i Gminy Tomice z dnia 1 lipca 2011 r. w sprawie powierzenia Gminie Tomice realizacji zadania publicznego Powiatu Wadowickiego
w zakresie opracowania dokumentacji projektowej na budowę chodnika.

24717

3630

3631

–

–

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 399
3632

3633

3634

–

–

–

– 24639 –

Poz. 3600

Powiatu Wadowickiego i Gminy Spytkowice z dnia 1 lipca 2011 r. w sprawie
powierzenia Gminie Spytkowice realizacji zadania publicznego Powiatu Wadowickiego w zakresie opracowania dokumentacji projektowych na budowę
chodników.

24718

Burmistrza Miasta i Gminy Kęty z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie współdziałania Gminy Bielsko-Biała z gminą Kęty w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób z terenu Gminy Kęty doprowadzonych do Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej.

24720

Starosty Myślenickiego z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie przekazania Gminie
Lubień dotacji celowej na realizację zadania własnego Powiatu, polegającego
na prowadzeniu sezonowego Schroniska Młodzieżowego w Skomielnej Białej.

24721

3600
3600

UCHWAŁA NR 179/2011
ZARZĄDU POWIATU MYŚLENICKIEGO
z dnia 28 czerwca 2011 r.
w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2011.
Na podstawie art. 32 ust 1 i ust 2 pkt 4 oraz ustawy
z dnia 05 czerwca 1998r. O samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.), art. 257
pkt. 1, art. 258 ust 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157
poz. 1240 z późn. zm.), Uchwały Budżetowej Powiatu
Myślenickiego na rok 2011 Nr III/26/2010 Rady Powiatu

Myślenickiego z dnia 30 grudnia 2010r. (Dz. Urz. Woj.
Małop. z 2011r. Nr 70, poz. 548 z późn. zm.) uchwala się,
co następuje:
§ 1. Dokonuje się następujących zmian w planie
wydatków budżetowych na rok 2011 w dziale 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, rozdziale 71013 - Prace
geodezyjne i kartograficzne:

Zmiany w planie wydatków budżetowych na rok 2011:
Dział

Rozdział

710
71013

WYSZCZEGÓLNIENIE
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Prace geodezyjne i kartograficzne
W tym:

I. wydatki bieżące, w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
§ 2. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się
Wydziałowi Finansowo-Księgowemu Starostwa Powiatowego w Myślenicach.

Zwiększenia
w złotych
5 065
5 065

Zmniejszenia
w złotych
5 065
5 065

5 065
5 065

5 065
5 065

5 065
5 065

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Starosta Józef Tomal

3600

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 399

– 24640 –

Poz. 3601,3602

3601
3601

UCHWAŁA NR 182/2011
ZARZĄDU POWIATU MYŚLENICKIEGO
z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2011.
Na podstawie art. 32 ust 1 i ust 2 pkt 4 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. O samorządzie powiatowym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.), art. 257 pkt 1,
art. 258 ust 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn.
zm.), Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na
rok 2011 Nr III/26/2010 Rady Powiatu Myślenickiego

z dnia 30 grudnia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2011 r.
Nr 70, poz. 548 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Dokonuje się następujących zmian w planie
dochodów i wydatków budżetowych na rok 2011
w dziale 853- POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ, rozdział 85321- Zespoły do spraw
orzekania o niepełnosprawności:

Zmiany w planie dochodów budżetowych na rok 2011:
Dział Rozdział
853

WYSZCZEGÓLNIENIE
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące
z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)

Zwiększenia
w złotych
1 400
1 400

Zmniejszenia
w złotych

Zmiany w planie wydatków budżetowych na rok 2011:
Dział Rozdział
853
85321

WYSZCZEGÓLNIENIE
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
W tym:

I. wydatki bieżące, w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
§ 2. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się
Wydziałowi Finansowo-Księgowemu Starostwa Powiatowego w Myślenicach

Zwiększenia Zmniejszenia
w złotych
w złotych
1 400
1 400
1 400
1 400
237
1 163

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Starosta Józef Tomal

3601

3602
3602

UCHWAŁA NR 185/2011
ZARZĄDU POWIATU MYŚLENICKIEGO
z dnia 6 lipca 2011 r.
w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2011.
Na podstawie art. 32 ust 1 i ust 2 pkt 4 oraz ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 r. O samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.), art. 257
pkt 1, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn.
zmianami), Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego
na rok 2011 Nr III/26/2010 Rady Powiatu Myślenickiego

z dnia 30 grudnia 2010r. (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2011 r.
Nr 70, poz. 548 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Dokonuje się następujących zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2011 w dziale 852 – POMOC
SPOŁECZNA, rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze:

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 399

– 24641 –

Poz. 3602,3603

Zmiany w planie wydatków budżetowych na rok 2011:
Dział Rozdział
852
85201

WYSZCZEGÓLNIENIE
POMOC SPOŁECZNA
Placówki opiekuńczo-wychowawcze
W tym:

Zwiększenia
w złotych
1 000
1 000

I. wydatki bieżące, w tym:

1 000
1 000

(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

II. wydatki majątkowe, w tym:
(1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne
§ 2. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się
Wydziałowi Finansowo-Księgowemu Starostwa Powiatowego w Myślenicach.

Zmniejszenia
w złotych
1 000
1 000

1 000
1 000
1 000

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Wicestarosta Tomasz Suś

3602

3603
3603

UCHWAŁA NR 190/2011
ZARZĄDU POWIATU MYŚLENICKIEGO
z dnia 13 lipca 2011 r.
w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2011.
Na podstawie art. 32 ust 1 i ust 2 pkt 4 oraz ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.
U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.), art. 257 pkt 1,
art. 258 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn.
zm.), Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok
2011 Nr III/26/2010 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia

30 grudnia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2011 r. Nr 70,
poz. 548 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Dokonuje się następujących zmian w planie
wydatków budżetowych na rok 2011 w dziale 750 –
ADMINISTRACJA PUBLICZNA, rozdział 75020 - Starostwa powiatowe:

Zmiany w planie wydatków budżetowych na rok 2011:
Dział Rozdział
750
75020

WYSZCZEGÓLNIENIE
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Starostwa powiatowe
W tym:

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

Zwiększenia
w złotych
1 034
1 034

Zmniejszenia
w złotych
1 034
1 034

1 034

1 034
1 034
1 034

1 034

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Starosta Józef Tomal

3603

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 399

– 24642 –

Poz. 3604

3604
3604

UCHWAŁA NR 194/2011
ZARZĄDU POWIATU MYŚLENICKIEGO
z dnia 20 lipca 2011 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2011.
Na podstawie art. 32 ust 1 i ust 2 pkt 4, art. 60 ust 2
pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn.
zm.), art. 257 pkt 1, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.), Uchwały Budżetowej
Powiatu Myślenickiego na rok 2011 Nr III/26/2010 Rady
Powiatu Myślenickiego z dnia 30 grudnia 2010 r. (Dz.
Urz. Woj. Małop. z 2011r. Nr 70, poz. 548 z późn. zm.)
uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2011 w dziale
600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ, rozdział 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w dziale 758- RÓŻNE
ROZLICZENIA, rozdział 75818- Rezerwy ogólne i celowe,
w dziale 852 – POMOC SPOŁECZNA, rozdział 85202 Domy pomocy społecznej , rozdział 85204 - Rodziny zastępcze, rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie:

Zmiany w planie dochodów budżetowych na rok 2011:
Dział Rozdział
600

WYSZCZEGÓLNIENIE
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
w tym:

b) dochody majątkowe, w tym:
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§6430)

Zwiększenia
w złotych
64 000

Zmniejszenia
w złotych

64 000
64 000

Zmiany w planie wydatków budżetowych na rok 2011:
Dział Rozdział
600
60078

WYSZCZEGÓLNIENIE
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

II. wydatki majątkowe, w tym:
758
75818

852
85202

(1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne
RÓŻNE ROZLICZENIA
Rezerwy ogólne i celowe
W tym:
Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne
POMOC SPOŁECZNA
Domy pomocy społecznej

II. wydatki majątkowe, w tym:
85204

(1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Rodziny zastępcze
W tym:

Zwiększenia
w złotych
64 000
64 000
64 000
64 000

85218

I. wydatki bieżące, w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
§ 2. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się
Wydziałowi Finansowo-Księgowemu Starostwa Powiatowego w Myślenicach

0
63 471
63 471

73 471
63 471
63 471
63 471

63 471
10 000
0
0
10 000

I. wydatki bieżące, w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Powiatowe centra pomocy rodzinie
W tym:

Zmniejszenia
w złotych

10 000
10 000

10 000

10 000
0

10 000
10 000
10 000

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Starosta Józef Tomal

3604

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 399

– 24643 –

Poz. 3605

3605
3605

UCHWAŁA NR 52/IX/2011
RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO
z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2011 nr 17/IV/2011 Rady Powiatu Nowotarskiego
z dnia 27 stycznia 2011 roku
Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz.
U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.) oraz art. 239
i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze
zmianami) Rada Powiatu Nowotarskiego uchwala, co
następuje:
§ 1.
1. Zwiększa się plan dochodów budżetu ogółem Powiatu Nowotarskiego o kwotę 588 063 zł oraz dokonuje
się zmian w dochodach jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu ogółem Powiatu
Nowotarskiego o kwotę 588 063 zł, oraz dokonuje
się zmian w wydatkach jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Plan dochodów budżetu Powiatu Nowotarskiego po
zmianie wynosi 159 288 443 zł.
4. Plan wydatków budżetu Powiatu Nowotarskiego po
zmianie wynosi 172 060 068 zł.
5. Zmiany dochodów z ustępu 1 obejmują:
Zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 178 500 zł
Zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę
409 563 zł, w tym:
zwiększenie w grupie dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
o finansach publicznych o kwotę 409 563 zł
6. Zmiany wydatków z ustępu 2 obejmują:
Zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę
64 527 zł w tym:
Zwiększenie w grupie wydatki jednostek budżetowych o kwotę 175 000 zł w tym:
Zwiększenie w grupie wynagrodzenia i składki
od nich naliczane o kwotę 28 150 zł
Zwiększenie w grupie wydatki związane
z realizacja ich statutowych zadań o kwotę146 850 zł
Zmniejszenie w grupie obsługa długu jednostek
samorządu terytorialnego o kwotę 239 527 zł
Zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 652 590 zł w tym:
Zwiększenie w grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 652 590 zł w tym:
Zwiększenie w grupie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa
w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach
publicznych o kwotę 585 090 zł

§ 2. W Uchwale Budżetowej Powiatu na rok 2011
Nr 17/IV/2011 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia
27 stycznia 2011 roku zmienionej Uchwałą Rady Powiatu
Nowotarskiego Nr 19/IV/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r.,
Uchwałą Zarządu Powiatu Nowotarskiego Nr 129/II/2011
z dnia 22 lutego 2011 r., Uchwałą Zarządu Powiatu Nowotarskiego Nr 137/III/2011 z dnia 1 marca 2011 r., Uchwałą
Zarządu Powiatu Nowotarskiego Nr 144/III/2011 z dnia
8 marca 2011 r., Uchwałą Zarządu Powiatu Nowotarskiego Nr 150/III/2011 z dnia 15 marca 2011 r., Uchwałą Zarządu Powiatu Nowotarskiego Nr 158/III/2011 z dnia
21 marca 2011 r., Uchwałą Rady Powiatu Nowotarskiego
Nr 29/VI/2011 z dnia 24 marca 2011 r., Uchwałą Zarządu
Powiatu Nowotarskiego Nr 170/III/2011 z dnia 30 marca 2011 r., Uchwałą Zarządu Powiatu Nowotarskiego
Nr 179/IV/2011 z dnia 5 kwietnia 2011 r., Uchwałą Zarządu
Powiatu Nowotarskiego Nr 188/IV/2011 z dnia 12 kwietnia 2011 r., Uchwałą Zarządu Powiatu Nowotarskiego
Nr 199/IV/2011 z dnia 19 kwietnia 2011 r., Uchwałą Zarządu Powiatu Nowotarskiego Nr 208/IV/2011 z dnia
26 kwietnia 2011 r., Uchwałą Zarządu Powiatu Nowotarskiego Nr 213/V/2011 z dnia 10 maja 2011 r., Uchwałą
Zarządu Powiatu Nowotarskiego Nr 235/V/2011 z dnia
17 maja 2011 r., Uchwałą Zarządu Powiatu Nowotarskiego Nr 250/V/2011 z dnia 24 maja 2011 r., Uchwałą Rady
Powiatu Nowotarskiego Nr 46/VIII/2011 z dnia 26 maja 2011 r., Uchwałą Zarządu Powiatu Nowotarskiego
Nr 265/VI/2011 z dnia 2 czerwca 2011r., Uchwałą Zarządu
Powiatu Nowotarskiego nr 270/VI/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r., Uchwałą Zarządu Powiatu Nowotarskiego
Nr 275/VI/2011 z dnia 14 czerwca 2011r., Uchwałą Zarządu
Powiatu Nowotarskiego nr 286/VI/2011 z dnia 21 czerwca 2011 r., Uchwałą Zarządu Powiatu Nowotarskiego
Nr 301/VI/2011 z dnia 28 czerwca 2011r., wprowadza się
następujące zmiany:
1) W zestawieniu „Dochody budżetu w roku 2011”
wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1
do niniejszej uchwały.
2) W zestawieniu „Wydatki budżetu w roku 2011”
wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2
do niniejszej uchwały.
3) Załącznik Nr 1 „Wykaz planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w roku 2011” otrzymuje
brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu Nowotarskiego
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjecia
i podlega ogłoszeniu w trybie określonym przepisami
szczególnymi.
Przewodniczący Rady
Jan Krzak
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 52/IX/2011
Rady Powiatu Nowotarskiego
z dnia 30 czerwca 2011 r.

Dochody Budżetu Powiatu Nowotarskiego

Nazwa-opis

Dział
600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

805 086

805 086

dochody majątkowe

805 086

805 086

6298

6207

801

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin
(związków gmin), powiatów (związków powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych
z udziałem środków europejskich oraz środków o których
mowa art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub
płatności w ramach budżetu środków europejskich

805 086

805 086

OŚWIATA I WYCHOWANIE

178 500

dochody bieżące
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

178 500

0830
852

Ogółem
Zwiększenia
Zmniejszenia

Wpływy z usług

3 500
175 000

POMOC SPOŁECZNA

409 563

dochody majątkowe

409 563

6207

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych
z udziałem środków europejskich oraz środków o których
mowa art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub
płatności w ramach budżetu środków europejskich

RAZEM

409 563

1 393 149

805 086

Dochody bieżące
Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3

178 500

0

0

0

Dochody majątkowe
Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3

1 214 649

805 086

1 214 649

805 086
Przewodniczący Rady
Jan Krzak

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 52/IX/2011
Rady Powiatu Nowotarskiego
z dnia 30 czerwca 2011 r.
Wydatki Budżetu Powiatu Nowotarskiego

Dział Rozdział
750

Nazwa-opis
ADMINISTRACJA PUBLICZNA

75020
Starostwa powiatowe
wydatki majątkowe
w tym na:
inwestycje i zakupy inwestycyjne

Ogółem
Zwiększenia
Zmniejszenia
12 800
12 800
12 800
12 800
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OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

757

239 527

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek
75702
jednostek samorzadu terytorialnego
wydatki bieżące
w tym na:
obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego
OŚWIATA I WYCHOWANIE

801

80120
Licea ogólnokształcące
wydatki bieżące
w tym na:
wydatki jednostek budżetowych
w tym na:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
wydatki majątkowe
w tym na:
inwestycje i zakupy inwestycyjne
80130
Szkoły zawodowe
wydatki majątkowe
w tym na:
inwestycje i zakupy inwestycyjne
80195
Pozostała działalność
wydatki bieżące
w tym na:
wydatki jednostek budżetowych
w tym na:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
POMOC SPOŁECZNA

852

85202
Domy pomocy społecznej
wydatki majątkowe
w tym na:
inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym na:
programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

854

85403
Specjalne osrodki szkolno wychowawcze
wydatki majątkowe
w tym na:
inwestycje i zakupy inwestycyjne

RAZEM

239 527
239 527
239 527
216 900
26 300
10 000
10 000
10 000
16 300
16 300
25 600
25 600
25 600
165 000
165 000
165 000
136 850
28 150
585 090
585 090
585 090
585 090

585 090
12 800
12 800
12 800
12 800

827 590

239 527

Przewodniczący Rady
Jan Krzak
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Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 52/IX/2011
Rady Powiatu Nowotarskiego
z dnia 30 czerwca 2011 r.

020
02001
600
60014
801
80120
80130
80134
851
85141
85156

852
85201
85204
853
85311

854
85419
921
92106
92109
92116
92118

Treść

Leśnictwo
Gospodarka leśna
dotacje podmiotowe
Transport i łączność
Drogi publiczne powiatowe
dotacje celowe
Oświata i wychowanie
Licea ogólnokształcące
dotacje podmiotowe
Szkoły zawodowe
dotacje podmiotowe
Szkoły zawodowe specjalne
dotacje podmiotowe
Ochrona zdrowia
Ratownictwo medyczne
dotacje celowe
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia
dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia
zdrowotnego
dotacje celowe
Pomoc społeczna
Placówki opiekuńczo-wychowawcze
dotacje celowe
Rodziny zastępcze
dotacje celowe
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
dotacje podmiotowe
dotacje celowe
Edukacyjna opieka wychowawcza
Ośrodki rewalidacyjno wychowawcze
dotacje podmiotowe
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Teatry dramatyczne i lalkowe
dotacje podmiotowe
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
dotacje podmiotowe
Biblioteki
dotacje celowe
Muzea
dotacje podmiotowe

Razem
w tym:
dotacje celowe
dotacje podmiotowe

Plan

3 500,00
3 500,00
3 500,00
374 528,00
374 528,00
374 528,00
9 645 472,00
2 266 980,00
2 266 980,00
7 033 852,00
7 033 852,00
344 640,00
344 640,00
173 111,00
165 556,00
165 556,00
7 555,00

7 555,00
1 250 938,00
1 085 673,00
1 085 673,00
165 265,00
165 265,00
105 216,00
105 216,00

w tym dla
jednostek spoza
sektora finansów
publicznych

Dział
Rozdział

w tym dla
jednostek sektora
finansów
publicznych

Wykaz planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w roku 2011

3 500,00
3 500,00
3 500,00
374 528,00
374 528,00
374 528,00

165 556,00
165 556,00
165 556,00

9 645 472,00
2 266 980,00
2 266 980,00
7 033 852,00
7 033 852,00
344 640,00
344 640,00
7 555,00

7 555,00

805 281,00
640 016,00
640 016,00
165 265,00
165 265,00
6 576,00
6 576,00

7 555,00
445 657,00
445 657,00
445 657,00

98 640,00
98 640,00

98 640,00
6 576,00
4 204 152,00
4 204 152,00
4 204 152,00
1 350 000,00
550 000,00
550 000,00
470 000,00
470 000,00
50 000,00
50 000,00
280 000,00
280 000,00

98 640,00

1 350 000,00
550 000,00
550 000,00
470 000,00
470 000,00
50 000,00
50 000,00
280 000,00
280 000,00

17 106 917,00

2 701 941,00

14 404 976,00

1 855 153,00
15 251 764,00

1 401 941,00
1 300 000,00

453 212,00
13 951 764,00

6 576,00
4 204 152,00
4 204 152,00
4 204 152,00

Przewodniczący Rady
Jan Krzak
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UCHWAŁA NR X-71-11
RADY MIEJSKIEJ W ANDRYCHOWIE
z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na
terenie Gminy Andrychów.
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.), art. 90f ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r.
Nr 256, poz. 2572 z późń. zm.) Rada Miejska w Andrychowie uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Regulamin udzielania pomocy
materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Andrychów, stanowiący
załącznik do niniejszej Uchwały.
§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXXI-286-05 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 31 marca 2005 r. (z późn.
zm.) w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Andrychów.
§ 3. Do spraw z zakresu o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym wszczętych przed dniem
1 sierpnia 2011 r. stosuje się postanowienia Regulaminu

udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Andrychów wprowadzonego Uchwałą Nr XXXI-286-05 Rady
Miejskiej w Andrychowie z dnia 31 marca 2005r. (z późn.
zm.) w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Andrychów.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Andrychowa.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 sierpnia 2011 r.
Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Roman Babski

Załącznik
do uchwały Nr X-71-11
Rady Miejskiej w Andrychowie
z dnia 30 czerwca 2011 r.
REGULAMIN
UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA
TERENIE GMINY ANDRYCHÓW.
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1.
1. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Andrychów, zwany dalej Regulaminem,
określa zasady, warunki i tryb przyznawania oraz
wypłacania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom w celu zmniejszenia
różnic w dostępie do edukacji oraz umożliwienia
pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia.
2. Pomoc materialna o charakterze socjalnym, o której
mowa w Regulaminie, obejmuje świadczenia udzielane w formie:
1) stypendium szkolnego,
2) zasiłku szkolnego.
§ 2.
1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) szkole – należy przez to rozumieć szkołę podstawową, gimnazjum, szkołę ponadgimnazjalną, kolegium nauczycielskie, nauczycielskie kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb spo-

łecznych, ośrodki umożliwiające dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim oraz
upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,
2) dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora
placówki, o której mowa w pkt.1,
3) uczniu – należy przez to rozumieć również wychowanka ośrodka lub słuchacza kolegium,
4) rodzicu – należy przez to rozumieć również
prawnego opiekuna,
5) ustawie o systemie oświaty – 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.),
6) ustawie o pomocy społecznej – należy przez to
rozumieć ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r., Nr 175,
poz.1362 z późn. zm.),
7) ustawie o świadczeniach rodzinnych – należy przez
to rozumieć ustawę z dnia 28 listopada 2003 r.
o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r.,
Nr 139, poz.992 z późn. zm.),
8) Ośrodku – należy przez to rozumieć Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie, ul. Batorego 5.
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Rozdział II
STYPENDIUM SZKOLNE
Oddział II1
Sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego
w zależności od sytuacji materialnej uczniów i ich
rodzin oraz innych okoliczności, o których mowa
w art. 90d ust. 1 ustawy o systemie oświaty
§ 3.
1. Stypendium szkolne przyznaje się jednorazowo
w danym roku szkolnym w wysokości:
Miesięczny dochód
na osobę w rodzinie

od 0,00 zł.
do 200,00 zł

od 200,01 zł
do kwoty, o której
mowa w art. 8
ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej

Miesięczna wysokość
stypendium szkolnego
100% kwoty o której mowa
w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia
28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (zaokrąglonej
do jednej złotówki - za każdy
miesiąc przyznanego stypendium)
80% kwoty o której mowa
w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy
z dnia 28 listopada 2003 r.
o świadczeniach rodzinnych
(zaokrąglonej do jednej złotówki
- za każdy miesiąc przyznanego
stypendium).

2. W przypadku otrzymania przez gminę dotacji celowej
na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej
- uczniom, których miesięczny dochód na osobę
w rodzinie nie przekracza 200,00zł, przyznane miesięczne stypendium szkolne ulega podwyższeniu
proporcjonalnie do kwoty otrzymanej dodatkowo
dotacji celowej. Wysokość tak przyznanego stypendium szkolnego może być wtedy wyższa od
przewidzianego w ust.1 lecz nie może przekroczyć
200% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2
ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach
rodzinnych. Wydane decyzje w sprawie stypendium szkolnego ulegają zmianie.
Oddział II2
Formy, w jakich udziela się stypendium szkolnego
w zależności od potrzeb uczniów zamieszkałych na
terenie Gminy Andrychów.
§ 4.
1. Formami stypendium szkolnego są:
1) całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania,
a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
2) pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym,
w tym w szczególności zakup podręczników
i innych pomocy naukowych,
3) całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania uczniów szkół ponadgimnazjalnych
oraz słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów służb społecznych,
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4) świadczenia pieniężne, jeżeli organ przyznający
stypendium uzna to za właściwe.
2. Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub
kilku formach jednocześnie.
§ 5.
1. Pomoc materialna o charakterze socjalnym przyznana
w formie, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, realizowana jest przelewem na rachunek bankowy podmiotu prowadzącego zajęcia edukacyjne lub zostanie zwrócona zainteresowanemu na podstawie
przedstawionego rachunku.
2. Pomoc materialna o charakterze socjalnym przyznana
w formie, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 może
być realizowana poprzez dostarczenie rachunków
na zakup książek, podręczników (zaakceptowanych
przez szkołę) oraz pomocy naukowych i przyborów
szkolnych.
3. Pomoc materialna w formach, o których mowa w § 4
ust. 1 pkt 2 - 3 może być realizowana także poprzez
zwrot uprzednio zaakceptowanych wydatków, po
przedstawieniu odpowiednich rachunków potwierdzających poniesione wydatki, w formie wypłaty
gotówkowej lub przelewu na bankowy rachunek
oszczędnościowo-rozliczeniowy rodziców ucznia
lub pełnoletniego ucznia.
4. Stypendia szkolne mogą być wypłacane gotówką
w kasie Ośrodka lub przelewem na rachunek
oszczędnościowo – rozliczeniowy rodziców ucznia
lub pełnoletniego ucznia.
Oddział II3
Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego
§ 6. Uprawnionymi do otrzymania stypendium
szkolnego osoby, o których mowa w ustawie o systemie
oświaty.
§ 7.
1. Stypendia szkolne przyznawane są w drodze decyzji
administracyjnej na wniosek osób, o których mowa
w ustawie o systemie oświaty.
2. Stypendia szkolne mogą być również przyznawane
z urzędu.
§ 8.
1. Wniosek o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym należy złożyć na formularzu wprowadzonym Zarządzeniem Kierownika
Ośrodka. Formularz wniosku dostępny jest w siedzibie Ośrodka oraz na stronie internetowej.
2. Do wniosku o udzielenie pomocy materialnej należy
dołączyć wymagane, określone w nim dokumenty.
3. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się
do dnia 15 września danego roku szkolnego dla
uczniów szkół oraz do 15 października danego roku
szkolnego dla słuchaczy kolegiów w siedzibie Ośrodka.
4. W uzasadnionych przypadkach wniosek o przyznanie
stypendium szkolnego może być złożony po upływie terminu, o którym mowa w ust. 3.
§ 9.
1. Rodzice ucznia lub pełnoletni uczeń otrzymujący stypendium szkolne są obowiązani niezwłocznie powiadomić organ, który wydał decyzję o ustaniu
przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania
stypendium szkolnego.
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2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do innych
uprawnionych osób składających wniosek.
3. Wypłatę stypendium szkolnego wstrzymuje się lub
cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły
podstawę przyznania stypendium szkolnego.
4. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie
przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
5. Wysokość należności podlegającej zwrotowi oraz
termin zwrotu tej należności ustala się w drodze
decyzji administracyjnej.
6. W przypadkach szczególnych, zwłaszcza jeżeli zwrot
wydatków na udzielone stypendium szkolne
w całości lub części stanowiłoby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie lub też niweczyłoby skutki udzielanej pomocy organ, który wydał
decyzję może odstąpić od żądania takiego zwrotu.
Rozdział III
ZASIŁEK SZKOLNY
Oddział III1
Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego w zależności
od zdarzenia losowego
§ 10. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi,
znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, którym w szczególności może być:
1) brak środków do życia w związku z utratą pracy przez
rodziców / opiekunów prawnych,
2) śmierć członka rodziny wspólnie zamieszkującego
i gospodarującego,
3) kradzież,
4) pożar.
§ 11.
1. Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty,
o której mowa w art. 6 ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
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2. Wysokość zasiłku szkolnego uzależniona jest od rodzaju i skutków zdarzenia losowego.
§ 12. Zasiłek szkolny może być przyznawany z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub pomoc rzeczową o charakterze
edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od
otrzymywanego stypendium szkolnego.
§ 13.
1. Zasiłek szkolny przyznawany jest w drodze decyzji
administracyjnej, na wniosek osób, o których mowa w ustawie o systemie oświaty.
2. Zasiłek szkolny może być również przyznawany
z urzędu.
§ 14. Wniosek o zasiłek szkolny można składać
w siedzibie Ośrodka w terminie nie dłuższym niż dwa
miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego
przyznanie tego wniosku.
§ 15. Zasiłki szkolne mogą być wypłacane gotówką
w kasie Ośrodka lub przelewem na rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy rodziców ucznia lub pełnoletniego ucznia.
§ 16.
1. Na finansowanie zasiłków szkolnych w Gminie Andrychów przeznacza się 5% kwoty dotacji celowej
z budżetu państwa.
2. W przypadku niewykorzystania całej kwoty dotacji
przewidzianej na wypłatę zasiłków szkolnych, pozostałą jej część przeznacza się na wypłatę stypendiów szkolnych.
Rozdział IV
Postanowienie końcowe
§ 17. Przyznawanie świadczeń pomocy materialnej
o charakterze socjalnym – uzależnione jest od przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na ten cel oraz
posiadanych środków w budżecie Gminy i ilości osób
uprawnionych do tych świadczeń.
Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Roman Babski
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UCHWAŁA NR X-73-11
RADY MIEJSKIEJ W ANDRYCHOWIE
z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody.
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.), w związku z art. 44 ust. 3
i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz. U. z 2009 r. Nr 151 poz. 1220 z późn. zm.) po uzgodnieniu projektu uchwały z Regionalnym Dyrektorem
Ochrony Środowiska w Krakowie, Rada Miejska w Andrychowie uchwala, co następuje:
§ 1. Ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa
powszechnego pozbawia się statusu pomnika przyrody
3607

drzewo – lipę rosnącą na działce oznaczonej w ewidencji
gruntów nr 551/2, obręb Roczyny.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Andrychowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Roman Babski
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UCHWAŁA NR XI/69/2011
RADY GMINY BABICE
z dnia 22 czerwca 2011 r.
w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Rady Gminy Babice na 2011 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z poźn. zm.) i art 211 i 212 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 późn. zm.)
§ 1. Dokonuje się zmian w planie przychodów
i dochodów budżetu Gminy Babice na 2011 r. zgodnie
z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych budżetu Gminy Babice na 2011 r.
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. W Uchwale Budżetowej Rady Gminy Babice na
2011 r. Nr V/17/2011 z dnia 28 stycznia 2011 r. wprowadza się zmiany wynikające z niniejszej uchwały i załączników. Po zmianach plan dochodów ogółem wynosi:
19 177 667,17 zł. , w tym :plan dochodów majątkowych
778 079,28 zł. :
1. Po zmianach plan wydatków ogółem 19 623 810,26 zł.
w tym wydatki bieżące wynoszą 18 353 550,73 zł.
w tym:
- 1. wydatki jednostek budżetowych w kwocie
14 246 108,38 zł. z czego:
- 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od
nich naliczane w kwocie 10 230 952,88 zł.
- 1.2 wydatki zwiazane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 4 015 155,50 zł.
- 2. dotacje na zadania bieżące w kwocie
1 030 227,60 zł.

- 3.świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie
2 302 291,72 zł.
- 4. wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 530 000 zł.
- 5. wydatki realizowane z udziałem środków UE
w kwocie 244 923,03 zł.
2. Po zmianach plan wydatków majątkowych wynosi
1 270 259,53 zł. z czego:
- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne
w kwocie 616 816,18 zł.
- dotacje na pomoc finansową na wydatki inwestycyjne w kwocie 553 443,35 zł
- wydatki na zakup udziałów spółek prawa handlowego w kwocie 100 000 zł.
§ 4. W Uchwale Budżetowej Rady Gminy Babice na
2011 r. Nr V/17/2011 z dnia 28 stycznia 2011 r. wprowadza się zmiany wynikające z niniejszej uchwały i załączników.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Babice
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Babice.
Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Babice
Kazimierz Kościelniak
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XI/69/2011
Rady Gminy Babice
z dnia 22 czerwca 2011 r.

Zmiany w planie dochodów bieżących budżetu Gminy Babice na 2011 r.
Lp.
1.
2.
-

Dział
750
754
-

-

-

Nazwa
Administracja publiczna
w tym:
dochody bieżące
wpływy z różnych dochodów (0970)
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
w tym:
dochody bieżące
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
środków europejskich( 2007)
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
środków europejskich(2009)

Zmniejszenia
-

-

Zwiększenia
6 650,00
6 650,00
6 650,00
50 000,00
50 000,00
42 500,00

7 500,00
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758
801
-

Różne rozliczenia finansowe
w tym:
dochody bieżące
wpływy z różnych opłat(0690)
Oświata i wychowanie
w tym:
dochody bieżące
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
środków europejskich (2007)
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
środków europejskich(2009)
otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (0960)
5.
854
Edukacyjna opieka wychowawcza
w tym:
dochody bieżące
wpływy z różnych dochodów (0970)
- Ogółem -

-

1 770,52
1 770,52
1 770,52
16 503,07
16 503,07
13 177,61

-

2 325,46

-

1 000,00
280,00
280,00
280,00
75 203,59

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Babice
Kazimierz Kościelniak
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XI/69/2011
Rady Gminy Babice
z dnia 22 czerwca 2011 r.
Zmiany w planie wydatków bieżących i majątkowych budżetu Gminy Babice na 2011 r.
Lp. Dział Rozdział
1. 010
01010
2.
-

600
-

60016
-

3.
4.
-

700
750
-

70005
75023
-

-

-

75095

Nazwa
Rolnictwo i łowiectwo
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
w tym:
wydatki bieżące
1.wydatki bieżące jednostek budżetowych
1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
w tym:
bieżące
1.wydatki bieżące jednostek budżetowych
1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
w tym:
wydatki majątkowe
- budowa parkingu przy ul. Krakowskiej obok szkoły
Administracja publiczna
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
w tym:
wydatki bieżące
1.wydatki bieżące jednostek budżetowych
1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
Pozostała działalność

Zmniejszenia
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
25 000,00
25 000,00
25 000,00
25 000,00
25 000,00
61 559,00
61 559,00
61 559,00
61 559,00

-

Zwiększenia
-

-

-

-

11 650,00
6 650,00
6650,00
6 650,00
6 650,00
5 000,00
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-
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-

6.
-

801
-

-

-

7.
8.
-

854
900
-

9.
-

921
-

-

-

75412
-
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w tym:
wydatki majątkowe
- budowa placu zabaw przy ul. Nadwiślańskiej
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Ochotnicze straże pożarne
w tym:
wydatki bieżące
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
Oświata i wychowanie
80101
Szkoły Podstawowe
w tym:
wydatki bieżące
1.wydatki bieżące jednostek budżetowych
1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
80104
Przedszkola
w tym:
wydatki bieżące
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
80148
Stołówki szkolne i przedszkolne
w tym:
wydatki bieżące
1.wydatki bieżące jednostek budżetowych
1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Edukacyjna opieka wychowawcza
85415
Pomoc materialna dla uczniów
w tym:
wydatki bieżące
3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90095
Pozostała działalność
w tym:
wydatki majątkowe
-budowa parkingu przy ul. Krakowskiej obok szkoły
wydatki bieżące
1.wydatki bieżące jednostek budżetowych
1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
92195
Pozostała działalność
wydatki bieżące
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
OGÓŁEM -

-

5 000,00
5 000,00
50 000,00
50 000,00
50 000,00
50 000,00

11 600,00
11 600,00
11 600,00
11 600,00
11 600,00
-

28 103,07

-

15 503,07
15 503,07
15 503,07

-

11 600,00

-

-

1 000,00

11 600,00
11 600,00
11 600,00
280,00
280,00
280,00
280,00
86 829,52
86 559,00
86 559,00
86 559,00
270,52
270,52
270,52

-

1 500,00
1 500,00
1 500,00
1 500,00
1 500,00

103 159,00

178 362,59

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Babice
Kazimierz Kościelniak
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UCHWAŁA NR X/72/2011
RADY GMINY BUKOWINA TATRZAŃSKA
z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011.
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.)
oraz art. 211, art. 212 i art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy Bukowina Tatrzańska uchwala, co następuje:
§ 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 857.566 zł,
w tym:
- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 40.478 zł,
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 817.088 zł,
zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2.
1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 857.566 zł,
w tym:
a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 40.467 zł,
b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 817.099 zł,
zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększenie wydatków o których mowa w § 2 ust. 1
pkt a) obejmuje:
1) zwiększenie wydatków bieżących jednostek budżetowych o kwotę 39.668 zł, w tym;
1. .2) zwiększa się wydatki związane z realizacją
ich statutowych zadań o kwotę 37.900zł
2) zwiększenie wydatków na dotacje na zadania bieżące o kwotę 2.567 zł, zgodnie z tabelą Nr 2 do
niniejszej uchwały.

3. Zwiększenie wydatków majątkowych o których mowa
w § 2 ust 1 pkt b) obejmuje
- zwiększenie wydatków na inwestycje w kwocie
817.099 zł, zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej
uchwały.
§ 3. Zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu o kwotę 817.099 zł, zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. Zwiększa się plan kwot dotacji udzielanych
z budżetu gminy w roku 2011 o kwotę 2.500 zł, zgodnie
z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
§ 5. Po dokonaniu powyższych zmian budżet gminy
na 2011 rok wynosi:
- dochody 35.349.449 złotych
- wydatki 37.147.426 złotych
- przychody 2.296.533 złotych
- rozchody 498.556 złotych
- deficyt 1.797.977 złotych
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Bukowina Tatrzańska.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Władysław Piszczek
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Tabela Nr
N 1
do Uchwały Nr X/72/2011
Rady Gminy Bukowina
Bukowin Tatrzańska
z dnia 30 czerwca 2011 r.

Zmiany planu dochodów budżetu gminy w roku 2011

Przewodniczący Rady Gminy
Władysław Piszczek

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 399

– 24655 –

Poz. 3609

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 399

– 24656 –

Poz. 3609

Przewodniczący Rady Gminy
Władysław Piszczek

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 399

– 24657 –

Poz. 3609

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 399

– 24658 –

Poz. 3609

Przewodniczący Rady Gminy Władysław Piszczek
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr X/72/2011
Rady Gminy Bukowina Tatrzańska
z dnia 30 czerwca 2011 r.
Zmiany w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Bukowina Tatrzańska w roku 2011
Dział Rozdział

1
921

2

92109

Nazwa

3
Kultura i ochrona dziedzictwa naronar
dowego
Domy i ośrodki kultury, świetlice
i kluby

Rodzaj dotacji
z budżetu

4

dla jednostek spoza sektora
dla jednostek sektora
finansów publicznych
finansów publicznych
zmiana planu
zmiana planu
zwiększenia zmniejszenia zwiększenia zmniejszenia
5
6
7
8
2.500
2.500

dotacje podmiotowe
Razem:

2.500
2.500

OGÓŁEM ZWIĘKSZENIE DOTACJI. 2.500 zł
w tym:
- dotacje podmiotowe (zwiększenie) + 2.500 zł

Przewodniczący Rady Gminy Władysław Piszczek
3609
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3610
3610

UCHWAŁA NR VII/99/11
RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ
z dnia 15 czerwca 2011 r.
w sprawie nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Gruszowie Wielkim i Publicznemu Gimnazjum
Nr 3 w Gruszowie Wielkim.
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), w związku z artykułem 58 ust.1 ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U
z 2004, Nr 256, poz. 2572 z p. zm.), na wniosek z dnia
06.06.2011 r. Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców
i Samorządu Uczniowskiego Publicznej Szkoły Podstawowej w Gruszowie Wielkim i Publicznego Gimnazjum
Nr 3 w Gruszowie Wielkim - Rada Miejska w Dąbrowie
Tarnowskiej uchwala, co następuje:
§ 1. Publicznej Szkole Podstawowej w Gruszowie
Wielkim nadaje się imię: „Kardynała Stefana Wyszyńskiego" oraz prawo posiadania sztandaru według wzoru,
jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Publicznemu Gimnazjum Nr 3 w Gruszowie
Wielkim nadaje się imię: „Kardynała Stefana Wyszyńskiego" oraz prawo posiadania sztandaru według wzoru,
jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Pełna nazwa Publicznej Szkoły Podstawowej
w Gruszowie Wielkim otrzymuje brzmienie: „Publiczna
Szkoła Podstawowa w Gruszowie Wielkim im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego"
§ 4. Pełna nazwa Publicznego Gimnazjum Nr 3
w Gruszowie Wielkim otrzymuje brzmienie: „Publiczne
Gimnazjum Nr 3 w Gruszowie Wielkim im. Kardynała
Stefana Wyszyńskiego"
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Dąbrowy Tarnowskiej.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Knutelski

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 399

– 24660 –

Poz. 3610
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr VII/99/11
Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej
z dnia 15 czerwca 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 399

– 24661 –

Poz. 3610

Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Knutelski

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 399

– 24662 –

Poz. 3610
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr VII/99/11
Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej
z dnia 15 czerwca 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 399

– 24663 –

Poz. 3610

Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Knutelski

3610

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 399

– 24664 –

Poz. 3611,3612,3613

3611
3611

UCHWAŁA NR XI/47/2011
RADY GMINY KOZŁÓW
z dnia 29 czerwca 2011 r.
w sprawie uchylenia Uchwały Nr X/46/2011 Rady Gminy Kozłów z dnia 25 maja 2011 r.
w sprawie utworzenia Filii Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kozłowie w miejscowości Przybysławice
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. 58 ust. 1 ustawy
o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (t.j. Dz. U.
z 2004 roku, Nr 256, poz. 2572 z późn. zm) Rada Gminy
Kozłów uchwala, co następuje:

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Kozłów.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego z mocą obowiązującą od dnia podjęcia.

§ 1. Uchyla się Uchwałę Nr X/46/2011 w sprawie
utworzenia Filii Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kozłowie
w miejscowości Przybysławice.

Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Romanek

3611

3612
3612

UCHWAŁA NR VIII/44/2011
RADY MIEJSKIEJ W LIBIĄŻU
z dnia 15 czerwca 2011 r.
w sprawie zmian w Statucie Gminy Libiąż.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 1) ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami),
Rada Miejska w Libiążu uchwala:
§ 1. Zmienia się Statut Gminy Libiąż przyjęty Uchwałą Nr XXIV/134/2004 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia
24 września 2004 roku ( Dz. Urzędowy Woj. Małopolskiego z 2004 r. Nr 351 poz. 3800 z późniejszymi zmianami),
poprzez skreślenie w § 5 punktu: 7) o brzmieniu: "Szkoła
Podstawowa Nr 4 w Libiażu" i punktu 9) o brzmieniu:
"Gimnazjum Nr 2 w Libiążu", oraz dodanie punktu 17)

o brzmieniu: "Zespół Szkolno - Gimnazjalny z Oddziałami
Integracyjnymi w Libiążu".
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Libiąża.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Libiążu
Bogumiła Latko

3612

3613
3613

UCHWAŁA NR XI/72/2011
RADY MIASTA MSZANA DOLNA
z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie zmiany Regulaminu Straży Miejskiej w Mszanie Dolnej.
Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. Nr 123 poz. 779
z późn. zm.) oraz art.18 ust. 2 pkt 15 i 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.) uchwala się co
następuje:
§ 1. W Regulaminie Straży Miejskiej w Mszanie
Dolnej nadanym uchwałą Rady Miasta nr XIX/133/2004
z dnia 24 września 2004 r. dokonuje się następujących
zmian:
1. § 7 otrzymuje brzmienie: "§ 7. Tabelę stanowisk, zaszeregowania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników Straży określa rozporządzenie Rady Ministrów
z dnia 18 marca 2009 r. sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz.
398 ze zmianami) oraz Regulamin wynagradzania

pracowników Urzędu Miasta w Mszanie Dolnej ustalony Zarządzeniem Nr 295/2009 Burmistrza Miasta
Mszana Dolna z dnia 11 maja 2009 r. ze zmianami.
2. w § 10 :
a) pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) ustawa z dnia
21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zmianami)
b) dodaje się pkt 4 w brzmieniu: „4) Regulamin
Organizacyjny Urzędu Miasta w Mszanie Dolnej nadany zarządzeniem nr 278/2009 Burmistrza Miasta Mszana Dolna z dnia 23 marca 2009 r. ze zmianami.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta Mszana Dolna.

Dziennik Urzędowy
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– 24665 –

Poz. 3613,3614

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Adam Malec
3613

3614
3614

UCHWAŁA NR XI/73/2011
RADY MIASTA MSZANA DOLNA
z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mszanie Dolnej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2
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. 39
ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach
opieki zdrowotnej (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89
z późn. zm.) oraz art. 4ust. 1 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 Miasta w Mszanie Dolnej uchwala, co następuje:

Opieki Zdrowotnej w Mszanie Dolnej, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 1. Zatwierdza uchwalony przez Radę Społeczną
SP ZOZ Statut Samodzielnego Publicznego Zakładu

Przewodniczący Rady
Adam Malec

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta Mszana Dolna.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.

Załącznik Nr
do uchwały Nr XI/73/2011
Rady Miasta Mszana Dolna
z dnia 30 czerwca 2011 r.
Uchwała nr 10/2011
Rady Społecznej SP ZOZ w Mszanie Dolnej
z dnia 2011-06-09.
w sprawie uchwalenia statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mszanie Dolnej.
Na podstawie art.39 ust.2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r.
Nr 14, poz. 89 z późn. zm.) Rada Społeczna SP ZOZ
w Mszanie Dolnej uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się Statut Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mszanie Dolnej w brzmieniu jak załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Przedkłada Statut o którym mowa w §1 Radzie
Miasta w Mszanie Dolnej do zatwierdzenia.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Społeczne
Zofia Łabuz
Załącznik Nr
do uchwały Nr 10/2011
Rady Społecznej SP ZOZ w Mszanie Dolnej
z dnia 30 czerwca 2011 r.

STATUT Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mszanie Dolnej
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej dla miasta Mszana Dolna z siedzibą w Mszanie Dolnej zwanym dalej Zakładem, jest publicznym zakładem
opieki zdrowotnej prowadzonym w formie zakładu samodzielnego, posiadającym osobowość prawną i podlegającym wpisowi do rejestru publicznych zakładów
opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy
w Nowym Sączu.

§ 2. Organem założycielskim Zakładu jest Gmina
Miasto Mszana Dolna.
§ 3. Zakład działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r., o zakładach opieki
zdrowotnej (Dz. U. z 2007 Nr 14, poz. 89 z późn.
zm.) zwaną dalej Ustawą.
2) uchwały Nr IV/23/98 Rady Miasta Mszana Dolna
z dnia 9 grudnia 1998 r., w sprawie utworzenia
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mszanie Dolnej.
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3) innych przepisów dotyczących funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej.
4) niniejszego statutu.

3. Zakład świadczy usługi specjalistyczne w zakresie
Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej:
1) ginekologiczno - położniczej

§ 4. Siedzibą Zakładu jest miasto Mszana Dolna.

§ 8. Zakład zapewnia ochronę danych dotyczących
stanu zdrowia i sposobu leczenia pacjentów.

Rozdział 2
Cele i zadania.
§ 5.
1. Do zadań Zakładu należy udzielanie świadczeń zdrowotnych ludności z obszaru działania Zakładu
zgodnie z aktualną wiedzą medyczną oraz obowiązującymi przepisami, zapobieganie powstawaniu
chorób i urazów. Promocja zdrowia, kształcenie
kadry medycznej przy zachowaniu racjonalnej gospodarki finansowej.
2. Priorytety w realizowaniu zadań Zakładu obejmują:
1) koncentrowanie działań na potencjalnego pacjenta,
2) zachowanie właściwych relacji pomiędzy pacjentem a pracownikiem Zakładu.
3) udzielanie świadczeń medycznych zgodnie ze
współczesną wiedzą medyczną i Kodeksem Etyki Lekarskiej, tzn. świadczeń zgodnych z potrzebami pacjenta i nie ograniczonymi względami
marketingowymi.
4) wprowadzanie standaryzacji poziomu jakości
świadczonych usług oraz monitoring.
§ 6. Celem Zakładu jest zapewnienie usług zdrowotnych, profilaktycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych (zgodnie z § 7 niniejszego Statutu):
1) osobom zamieszkałym na obszarze działania Zakładu,
2) innym osobom zgłaszającym się w celu uzyskania
pomocy zdrowotnej.
§ 7.
1. Zakład świadczy usługi w pełnym zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej. W jego skład wchodzą:
1) poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
2) gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
3) gabinet położnej środowiskowo-rodzinnej
4) gabinet medycyny szkolnej
5) punkt szczepień
6) gabinet zabiegowy
7) pracownie diagnostyczne:
a) punkt pobrania materiału do badań
b) pracownia USG
c) pracownia EKG
2. Do zadań Zakładu w szczególności należy:
1) badanie i porada lekarska,
2) leczenie,
3) opieka nad kobietami ciężarnymi i ich płodem,
porodem i połogiem
4) badania diagnostyczne,
5) pielęgnacja chorych,
6) pielęgnacja, opieka nad niepełnosprawnymi,
7) sprawowanie opieki nad uczącymi się, w tym
opieki profilaktycznej,
8) orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia,
9) promocja zdrowia.
10) opieka nad osobami z problemami alkoholowymi
11) realizacja zadań z zakresu obronności i obrony
cywilnej

§ 9. Opisane w § 5 - § 7 cele i zadania, Zakład realizuje na bazie posiadanych zasobów kadrowych lokalowych, sprzętowych i finansowych oraz poprzez współdziałanie z:
1) innymi zakładami opieki zdrowotnej,
2) placówkami klinicznymi akademii medycznych i instytucjami naukowo – badawczymi,
3) samorządami zawodów medycznych,
4) organizacjami pozarządowymi w tym społecznymi,
charytatywnymi i kościelnymi,
5) instytucjami pomocy społecznej,
6) administracją samorządową i rządową.
Rozdział 3
Obszar działania.
§ 10. Obszar działania Zakładu obejmuje teren miasta Mszana Dolna i sołectwa: Łostówka, Glisne, położone na terenie Gminy Mszana Dolna.
Rozdział 4
Organy Zakładu, organizacja wewnętrzna.
§ 11. Organami Zakładu są:
1) Kierownik
2) Rada Społeczna
§ 12.
1. Kierownik kieruje Zakładem oraz reprezentuje go na
zewnątrz.
2. Kierownik podejmuje samodzielnie decyzje dotyczące
funkcjonowania zakładu i ponosi za nie odpowiedzialność.
3. Z Kierownikiem Burmistrz Miasta Mszana Dolna nawiązuje stosunek pracy na podstawie powołania
lub umowy o pracę
4. Kierownik jest przełożonym pracowników Zakładu
i ich pracodawcą w rozumieniu Kodeksu Pracy.
Rozdział 5
Rada Społeczna
§ 13.
1. Przy Zakładzie działa Rada Społeczna, która jest organem inicjującym i opiniodawczym dla organu zakładowego oraz organem doradczym Kierownika.
2. Radę Społeczną powołuje Rada Miasta Mszana Dolna,
jej pierwsze posiedzenie zwołuje w imieniu Rady
Miasta – Przewodniczący Rady.
3. Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata.
§ 14. Rada Społeczna składa się z 7 osób, wybieranych w trybie określonym przez Ustawę.
§ 15. Do kompetencji Rady Społecznej należy:
1) Przedstawianie wniosków i opinii w sprawach;
a) zmiany lub rozwiązania umowy o udzielanie publicznego zamówienia na świadczenia zdrowotne
b) zbycie majątku trwałego oraz zakupu lub przyjęcia nowej aparatury, sprzętu medycznego
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c) związanych z przekształceniem lub likwidacją Zakładu, jego przebudową , rozszerzeniem lub
ograniczeniem działalności
d) przyznawanie Kierownikowi nagród
e) rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z Kierownikiem o zarządzanie publicznym zakładem.
2) Przedstawienie Kierownikowi wniosków i opinii w sprawach:
a) planu finansowego i inwestycyjnego
b) rocznego sprawozdania z realizacji planu inwestycyjnego i finansowego
c) kredytów bankowych lub dotacji
d) podziału zysku na realizację celów statutowych.
3) Uchwalenie regulaminów swojej działalności oraz
przedkładanie ich do zatwierdzenia Radzie Miasta
Mszana Dolna.
4) Dokonywania okresowych analiz skarg i wniosków
wnoszonych przez osoby korzystające ze świadczeń Zakładu z wyłączeniem spraw podlegających
nadzorowi medycznemu.
§ 16.
1. W posiedzeniach plenarnych Rady Społecznej uczestniczy z głosem doradczym Kierownik.
2. W posiedzeniach Rady Społecznej mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym, przedstawiciele samorządów zawodowych.
§ 17.
1. Posiedzenia Rady Społecznej zwołuje jej przewodniczący z własnej inicjatywy, na wniosek członków
lub Kierownika.
2. Posiedzenia zwoływane są w miarę potrzeby i nie
rzadziej niż raz na kwartał.
§ 18. Uchwały Rady Społecznej zapadają zwykła
większością głosów przy obecności co najmniej połowy
członków. W przypadku równej ilości głosów – decyduje
głos przewodniczącego.
§ 19. Zagadnienia sporne pomiędzy Rada Społeczną a Kierownikiem rozstrzyga Burmistrz Miasta.
Rozdział 6
Gospodarka finansowa.
§ 20.
1. Zakład prowadzony jest w formie samodzielnego
publicznego zakładu opieki zdrowotnej pokrywającego z posiadanych zasobów i uzyskiwanych przychodów, koszty działalności oraz zobowiązania.
2. Zakład gospodaruje samodzielnie przekazanym nieodpłatnie mieniem Gminy Miasta Mszana Dolna
oraz majątkiem własnym (otrzymanym i zakupionym) z zastrzeżeniem wynikającym z art. 53. ust. 2
Ustawy.
3. Podstawą gospodarki Zakładu jest plan finansowy
ustalony przez Kierownika.
4. Zakład może uzyskiwać środki finansowe:
1) z tytułu świadczeń zdrowotnych udzielanych na
zlecenie miasta Mszana Dolna lub innych organów uprawnionych do tego na podstawie odrębnych przepisów.
2) z tytułu udzielania odpłatnych świadczeń zdrowotnych na zlecenie:
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a) osób objętych ubezpieczeniem innym niż
ubezpieczenie zdrowotne
b) instytucji ubezpieczeniowych
c) pracodawców, organizacji społecznych i innych instytucji
d) innych zakładów opieki zdrowotnej
e) osób fizycznych nie objętych ubezpieczeniem
lub świadczenia nie przysługujące w ramach
ubezpieczenia
f) osób fizycznych zamieszkałych poza terenem
działania Zakładu
3) na realizację dodatkowych zadań i programów
zdrowotnych
5. Ponadto w oparciu o odrębnie zawierane umowy
Zakład może uzyskiwać środki finansowe z wydzielonej działalności gospodarczej innej niż określona
w ust. 4 oraz darowizn, zapisów oraz innych form
ofiarności publicznej, także pochodzenia zagranicznego z zastrzeżeniem art. 42 Ustawy oraz innych
zgodnych z prawem źródeł.
§ 21. Zakład może otrzymywać dofinansowanie
z budżetu na:
1) realizację zadań w zakresie zapobiegania chorobom
i urazom lub inne programy zdrowotne i promocję
zdrowia,
2) pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zadania statutowe Zakładu,
3) inwestycje, w tym zakup wysokospecjalistycznej aparatury i sprzętu medycznego
4) cele określone w art.67a Ustawy,
5) cele szczególne, przyznawane na podstawie odrębnych przepisów.
§ 22.
1. Majątek Zakładu stanowi fundusz założycielski i fundusz Zakładu.
2. Fundusz założycielski, stanowi wartość wydzielonej
Zakładowi części mienia państwowego lub komunalnego.
3. Fundusz Zakładu, stanowi wartość majątku Zakładu
po odliczeniu funduszu założycielskiego.
§ 23. Wartość funduszu założycielskiego zwiększają
przekazane z budżetu dotacje na inwestycje i zakup
wysokospecjalistycznej aparatury oraz sprzętu medycznego i technicznego, dotacje z budżetu gmin na cele
rozwojowe Zakładu oraz darowizny mające charakter
majątku trwałego lub przeznaczone na cele rozwojowe.
§ 24. Fundusz Zakładu może być zwiększony lub
zmniejszony zgodnie z zapisami zawartymi w art. 58
ust.1 i 2 Ustawy.
§ 25. Zakład prowadząc działalność finansową:
1) decyduje sam o podziale zysku na realizację celów
statutowych
2) pokrywa we własnym zakresie ujemny wynik finansowy
3) opracowuje w przypadku zagrażającej w funkcjonowaniu Zakładu straty bilansowej, program analityczno – naprawczy i przedstawia go organowi założycielskiemu.
§ 26. Rachunkowość Zakładu oparta na przepisach
ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.
U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.)
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§ 30.

Rozdział 7
Postanowienia końcowe.
§ 27. Zakład podlega wpisowi do rejestru prowadzonego przez Wojewodę Małopolskiego.
§ 28. Niniejszy Statut podlega zatwierdzeniu przez
organ założycielski.

1. Zmiana Statutu następuje w trybie właściwym do
jego uchwalenia.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem,
zastosowanie mają odpowiednie przepisy Ustawy
oraz inne obowiązujące akty prawne.
Przewodniczący Rady
Adam Malec

§ 29. Organizację i porządek procesu udzielania
świadczeń zdrowotnych w Zakładzie określa Regulamin
porządkowy ustalony przez Kierownika SP ZOZ i zatwierdzony przez Radę Społeczną.
3614
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UCHWAŁA NR VII/82/11
RADY GMINY SKRZYSZÓW
z dnia 27 czerwca 2011 r.
w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Wójta Gminy Skrzyszów.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) – Rada Gminy Skrzyszów
uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady wnoszenia,
cofania i zbywania przez Gminę Skrzyszów udziałów i akcji
w spółkach prawa handlowego, tj. w spółce z ograniczoną
odpowiedzialnością i spółce akcyjnej w których Gmina
posiada udziały lub akcje.
§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy do wnoszenia do
spółek, w zamian za obejmowane udziały lub akcje,
wkładów pieniężnych w ramach kwot przewidzianych na
ten cel w budżecie Gminy Skrzyszów na dany rok budżetowy.
§ 3.
1. Upoważnia się Wójta Gminy do wnoszenia do spółek,
w zamian za obejmowane udziały lub akcje, wkładów niepieniężnych (aportów).
2. Przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) mogą
być:
1) nieruchomości lub udziały we współwłasności
nieruchomości,
2) rzeczy ruchome,
3) prawa obligacyjne obejmujące udziały, akcje,
obligacje, wierzytelności wspólnika przysługujące od spółki.
3. Wniesienie wkładu niepieniężnego w celu pokrycia
udziałów w spółkach winno być poprzedzone wyceną wnoszonego mienia komunalnego. Wyceny
majątku będącego przedmiotem wkładu niepieniężnego dokonuje biegły rzeczoznawca posiadający wymagane uprawnienia. Wyceny nie dokonuje
się w przypadku, gdy majątek będący przedmiotem
aportu został nabyty bezpośrednio przed wniesieniem aportu na podstawie faktury potwierdzającej
jej nabycie, bądź istnieje możliwość ustalenia jego
wartości na podstawie ponoszonych nakładów.
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§ 4.
1. Upoważnia się Wójta Gminy Skrzyszów do cofania
udziałów lub akcji w spółkach.
2. Cofanie udziałów lub akcji Gminy Skrzyszów następuje wyłącznie w drodze ich umorzenia, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 15 września 2000 r. –
Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037
z późn. zm.).
§ 5. Upoważnia się Wójta Gminy Skrzyszów do
zbywania udziałów lub akcji.
§ 6.
1. Udziały lub akcje mogą być zbywane w trybie:
1) oferty ogłoszonej publicznie;
2) przetargu publicznego;
3) rokowań na podstawie publicznego zaproszenia.
2. Tryb publiczny wymaga ogłoszenia oferty publicznej,
zaproszenia do rokowań lub zaproszenia do przetargu publicznego w co najmniej jednym dzienniku
o zasięgu ogólnopolskim.
3. Zbycie udziałów lub akcji innym jednostkom samorządu terytorialnego może nastąpić z pominięciem
trybu określonego w ust.1.
§ 7. Informację zbiorczą za dany rok w przedmiocie
wnoszenia, cofania albo zbycia udziałów lub akcji Wójt
Gminy przedkłada Radzie Gminy w terminie do 3 miesięcy po upływie danego roku. Informacja zawiera dane
o ilości oraz wartości wniesionych, cofniętych lub zbytych udziałów lub akcji, a także do jakiej spółki zostały
wniesione, jakiej spółce zostały cofnięte, lub w jakiej
spółce zostały zbyte.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Bartłomiej Mącior
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UCHWAŁA NR IX/53/11
RADY GMINY SPYTKOWICE
z dnia 21 czerwca 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Spytkowice z dnia 8 listopada 2010 r. Nr XLV/320/10 w sprawie ustalenia
zasad poboru podatku, wyznaczenia inkasentów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 w związku z art. 40
i 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 z późn. zm.) i art. 6 ust. 12 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(tekst jednolity - Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn.
zm.), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity 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.) Rada Gminy Spytkowice uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Spytkowice z dnia
8 listopada 2010 r. nr XLV/320/10 w sprawie ustalenia
zasad poboru podatku, wyznaczenia inkasentów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso, § 1 ust. 2
pkt 2 otrzymuje brzmienie: "Kazimierz Józef Fryc na
terenie wsi Ryczów".
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
mgr inż. Jerzy Piórowski
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UCHWAŁA NR IX/54/11
RADY GMINY SPYTKOWICE
z dnia 21 czerwca 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Spytkowice z dnia 8 listopada 2010 r. Nr XLV/321/10
w sprawie wysokości stawek opłaty targowej, określenia zasad jej ustalania i poboru.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art.40 i 41 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn.
zm.), art.15 i art.19 pkt 1, lit.a i pkt 2 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(tekst jednolity - Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Spytkowice uchwala,
co następuje:

stawek opłaty targowej, określenia zasad jej ustalania
i poboru, § 1 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: " Kazimierz Józef Fryc na terenie wsi Ryczów".
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
mgr inż. Jerzy Piórowski

§ 1. W uchwale Rady Gminy Spytkowice z dnia
8 listopada 2010 r. nr XLV/321/10 w sprawie wysokości
3617
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UCHWAŁA NR X/65/11
RADY GMINY SPYTKOWICE
z dnia 27 lipca 2011 r.
w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości
wykorzystywania dotacji udzielanych dla przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Spytkowice.
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. 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.) Rada Gminy Spytkowice, uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się szczegółowe zasady ustalenia trybu
udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji udzielanych dla przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy
Spytkowice.

§ 2. Niepublicznym przedszkolom przysługuje dotacja na każdego ucznia w wysokości 75% ustalonych
w budżecie Gminy Spytkowice wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu
na jednego ucznia, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia w części oświatowej subwencji
ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego.
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§ 3.
1) Dotacji udziela się na wniosek osoby prowadzącej
przedszkole niepubliczne na okres roku budżetowego na podstawie zawartej umowy.
2) Wniosek o udzielenie dotacji składa się do Wójta
Gminy Spytkowice, nie później niż do 30 września
roku poprzedzającego udzielenie dotacji.
3) Wzór wniosku określa załącznik Nr 1 do niniejszej
uchwały.
§ 4.
1) Osoba prowadząca przedszkole niepubliczne przekazuje
Wójtowi Gminy Spytkowice w terminie do dnia
5 każdego miesiąca, informację o faktycznej liczbie
dzieci uczęszczających do przedszkola w miesiącu
poprzedzającym złożenie informacji. Wzór informacji
określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
2) Wysokość dotacji na dany miesiąc ustalana jest na
każde dziecko i przekazywana na wskazany we
wniosku rachunek bankowy w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca.
3) Do czasu uchwalenia budżetu gminy podstawą do
przekazania dotacji jest kwota przyjęta w projekcie
budżetu.
4) Ewentualne nadpłaty lub niedopłaty będą korygowane przy przekazywaniu raty dotacji.
§ 5. Dotację wstrzymuje się w przypadku:
1. Zaprzestania prowadzenia działalności przez przedszkole
2. Wykreślenia przedszkola z ewidencji placówek niepublicznych.
3. Nie złożenia w terminie informacji, o której mowa w § 4
ust. 1.
4. Złożenie informacji, o której mowa w § 4 ust. 1 niezgodnej ze stanem faktycznym.
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5. Stwierdzenia wydatkowania otrzymanej dotacji niezgodnie z art. 90 ust. 3 d ustawy o systemie oświaty.
§ 6.
1) Ostatecznego rozliczenia dotacji osoba prowadząca
przedszkole dokonuje w terminie do dnia 15 stycznia roku następnego na formularzu określonym
w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
2) W ramach rozliczenia, o którym mowa w ust. 1, w terminie do dnia 31 marca dotowanemu przekazuje się
wyrównanie dotacji należnej za rok poprzedni,
w przypadku przekazania dotacji niższej niż należna.
§ 7. Upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy Spytkowice mają prawo do:
1. Swobodnego poruszania się na terenie kontrolowanego podmiotu, w tym swobodnego wstępu do
obiektów i pomieszczeń związanych z przedmiotem
kontroli.
2. Wglądu do dokumentów związanych z przedmiotem
kontroli oraz sporządzania z nich odpisów lub wyciągów.
3. Wystąpienia o udzielenie w terminie przez nich wyznaczonym, ustnych i pisemnych wyjaśnień w sprawach
dotyczących przedmiotu kontroli.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Spytkowice.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
mgr inż. Jerzy Piórowski
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr X/65/11
Rady Gminy Spytkowice
z dnia 27 lipca 2011 r.

…………………………………………

……………………………………….

/pieczęć placówki/

/miejscowość – data/

Wniosek o udzielenie dotacji
1. Pełna nazwa i adres placówki
…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
2. Nazwa osoby fizycznej lub innej osoby prowadzącej
…………………………………………………………………………………………………...……………………………...……………
3. Numer i data wpisu do ewidencji placówek niepublicznych
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
4. Planowana liczba uczniów
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
5. Nazwa i numer rachunku bankowego, na który ma być przekazana dotacja
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………
/podpis wnioskodawcy/
Przewodniczący Rady
mgr inż. Jerzy Piórowski
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr X/65/11
Rady Gminy Spytkowice
z dnia 27 lipca 2011 r.

…………………………………………
/pieczęć placówki/

……………………………………….
/miejscowość – data/

Informacja o faktycznej liczbie uczniów za miesiąc …………….rok ………
1. Liczba dzieci na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego składanie formularza ……….
2. Liczba dzieci w miesiącu, w którym składany jest formularz ………………………….
w tym niepełnosprawnych……………………………………
zamieszkałych poza terenem Gminy Spytkowice*…………………………
Świadomy odpowiedzialności karnej z art. 233 KK podawanie nieprawdy oświadczam, że powyższe dane są zgodne
z dokumentacją dzieci uczęszczających do przedszkola.
Powyższa informacja stanowi podstawę przekazania 1/12 dotacji rocznej na miesiąc ……………..rok …………….
…………………………………
/podpis wnioskodawcy/

* W razie wykazania uczniów zamieszkałych poza terenem Gminy Spytkowice do informacji należy dołączyć imienny wykaz uczniów spoza terenu Gminy Spytkowice ze wskazaniem ich daty urodzenia i miejsca zamieszkania.
Przewodniczący Rady mgr inż. Jerzy Piórowski
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr X/65/11
Rady Gminy Spytkowice
z dnia 27 lipca 2011 r.
…………………………………………

……………………………………….

/pieczęć placówki/

/miejscowość – data/

Sprawozdanie roczne z wykorzystania dotacji przyznanej
dla przedszkola niepublicznego za rok …………..
Nazwa przedszkola niepublicznego …………………………………………………………….
Lp.

Miesiąc

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
Razem:

Liczba dzieci

Kwota dotacji
na 1 dziecko

Kwota
należnej dotacji

Kwota
dotacji
przekazanej

Różnica +/-

Wydatki bieżące ogółem/ z otrzymanej dotacji/ w okresie sprawozdawczym ……………….zł z tego:
osobowe ……………………….zł
rzeczowe ………………………zł
…………………………………
/podpis wnioskodawcy/

Przewodniczący Rady mgr inż. Jerzy Piórowski
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UCHWAŁA NR X/66/11
RADY GMINY SPYTKOWICE
z dnia 27 lipca 2011 r.
w sprawie: określenia zasad i trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
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 późniejszymi zmianami), art. 77,
art. 81 i art. 82 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162 poz. 1568
z późn. zm.) oraz w związku z art. 221 ust. 1 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157
poz. 1240 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Spytkowice uchwala, co następuje:
§ 1. Rada Gminy Spytkowice określa zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie
lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do
rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Spytkowice.
§ 2. Z budżetu Gminy Spytkowice mogą być udzielane dotacje celowe na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym
się na obszarze Gminy Spytkowice, jeżeli:
1) obiekt posiada istotne znaczenie historyczne, artystyczne, kulturowe lub naukowe,
2) obiekt znajduje się w złym stanie technicznym.
I. CEL I RODZAJ ZADAŃ
§ 3.
1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) zabytku - należy przez to rozumieć nieruchomość
lub rzecz ruchomą, ich części lub zespoły, będące
dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź
zdarzenia, których zachowanie leży w interesie
społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową;
2) zabytku nieruchomym - należy przez to rozumieć
nieruchomość, jej część lub zespół nieruchomości, o których mowa w pkt 1;
3) zabytku ruchomym - należy przez to rozumieć
rzecz ruchomą, jej część lub zespół rzeczy ruchomych, o których mowa w pkt 1;
4) zabytku archeologicznym - należy przez to rozumieć zabytek nieruchomy, będący powierzchniową, podziemną lub podwodną pozostałością
egzystencji i działalności człowieka, złożoną
z nawarstwień kulturowych i znajdujących się
w nich wytworów bądź ich śladów albo zabytek
ruchomy, będący tym wytworem;
5) pracach lub robotach budowlanych przy zabytku
- należy przez to rozumieć prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytków;
6) pracach konserwatorskich - należy przez to rozumieć działania mające na celu zabezpieczenie
i utrwalenie substancji zabytku, zahamowanie
procesów jego destrukcji oraz dokumentowanie
tych działań;

7) pracach restauratorskich - należy przez to rozumieć działania mające na celu wyeksponowanie
wartości artystycznych i estetycznych zabytku,
w tym, jeżeli istnieje taka potrzeba, uzupełnienie lub odtworzenie jego części, oraz dokumentowanie tych działań;
8) robotach budowlanych - należy przez to rozumieć roboty budowlane w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego, podejmowane przy
zabytku lub w otoczeniu zabytku;
9) badaniach konserwatorskich - należy przez to rozumić działania mające na celu rozpoznanie historii i funkcji zabytku, ustalenie użytych do jego wykonania materiałów i zastosowanych
technologii, określenie stanu zachowania tego
zabytku oraz opracowanie diagnozy, projektu
i programu prac konserwatorskich, a jeżeli istnieje taka potrzeba, również programu prac restauratorskich;
10) badaniach architektonicznych - należy przez to
rozumieć działania ingerujące w substancję zabytku, mające na celu rozpoznanie i udokumentowanie pierwotnej formy obiektu budowlanego oraz ustalenie zakresu jego kolejnych przekształceń;
11) badaniach archeologicznych - należy przez to
rozumieć działania mające na celu odkrycie,
rozpoznanie, udokumentowanie i zabezpieczenie zabytku archeologicznego;
12) historycznym układzie urbanistycznym lub ruralistycznym - należy przez to rozumieć przestrzenne
założenie miejskie lub wiejskie, zawierające zespoły budowlane, pojedyncze budynki i formy zaprojektowanej zieleni, rozmieszczone w układzie historycznych podziałów własnościowych i funkcjonalnych, w tym ulic lub sieci dróg;
13) historycznych zespołach budowlanych - powiązaną przestrzennie grupę budynków wyodrębnioną
ze względu na formę architektoniczną, styl, zastosowane materiały, funkcję, czas powstania lub
związek z wydarzeniami historycznymi;
14) krajobrazie kulturowym - należy przez to rozumieć przestrzeń historycznie ukształtowaną
w wyniku działalności człowieka, zawierającą
wytwory cywilizacji oraz elementy przyrodnicze;
15) otoczeniu - należy przez to rozumieć teren wokół lub przy zabytku wyznaczony w decyzji
o wpisie tego terenu do rejestru zabytków
w celu ochrony wartości widokowych zabytku
oraz jego ochrony przed szkodliwym oddziaływaniem czynników zewnętrznych.
16) beneficjencie - należy przez to rozumieć podmiot, któremu na zasadach określonych w niniejszej uchwale przyznano dotację z budżetu
Gminy Spytkowice na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku;
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17) środkach publicznych - należy przez to rozumieć
publiczne środki finansowe określone przepisami
o finansach publicznych;
2. Dotacje na prace lub roboty budowlane przy zabytku
mogą w szczególności dotyczyć następujących kierunków wsparcia:
1) ZABYTEK RUCHOMY
ZR1 - prowadzenie prac konserwatorskich zabytkowego wyposażenia i wystroju zabytków
nieruchomych posiadających najwyższą wartość historyczną, artystyczną lub naukową.
ZR2 - podejmowanie prac konserwatorskich kolekcji stanowiących zbiory zabytkowych
przedmiotów i dzieł zgromadzonych i uporządkowanych oraz opracowanych i udostępnianych publicznie.
2) ZABYTEK NIERUCHOMY
ZN - układ, obiekt, dzieło - podejmowanie prac
konserwatorskich lub restauratorskich przy
substancji zabytku nieruchomego wraz z jego
otoczeniem oraz w historycznych układach
urbanistycznych, ruralistycznych i w historycznych zespołach budowlanych.
3) DOKUMENTOWANIE ZASOBÓW
DZ - diagnozowanie, programowanie i dokumentowanie prac konserwatorskich i restauratorskich, o których mowa w ust. 4.
3. Zadania, na realizację których może być udzielona
dotacja z budżetu Gminy Spytkowice:
1) przedsięwzięcia, które polegają na prowadzeniu
prac konserwatorskich lub restauratorskich przy
najwartościowszych i najcenniejszych, z punktu
widzenia wartości dziedzictwa kulturowego i wartości artystycznej, zabytkach nieruchomych, wpisanych do rejestru zabytków, będących:
- układami urbanistycznymi, ruralistycznymi
i zespołami budowlanymi;
- dziełami architektury i budownictwa;
- dziełami budownictwa obronnego;
- obiektami dawnego przemysłu;
- zabytkowymi cmentarzami;
- miejscami upamiętniającymi wybitne osoby
i wydarzenia historyczne.
2) prace konserwatorskie dotyczące zabytków ruchomych, wpisanych do rejestru zabytków,
w szczególności:
- wybitnych dzieł dawnej sztuki (np.: polichromie, rzeźby, malarstwo sztalugowe, ołtarze),
rzemiosła artystycznego i sztuki użytkowej;
- kolekcji stanowiących zbiory przedmiotów
zgromadzonych i uporządkowanych;
- wytworów techniki charakterystycznych dla
dawnych i nowych form gospodarki, które
dokumentują poziom nauki i rozwój cywilizacyjny.
3) opracowanie programów prac konserwatorskich,
4) badania konserwatorskie, architektoniczne lub
archeologiczne substancji zabytkowej.
4. Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie
i roboty budowlane może obejmować nakłady konieczne na:
1) sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich;

Poz. 3619

2) przeprowadzenie badań konserwatorskich, architektonicznych lub archeologicznych;
3) wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;
4) opracowanie programu prac konserwatorskich
i restauratorskich;
5) wykonanie projektu budowlanego zgodnie
z przepisami Prawa budowlanego;
6) sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji
wnętrz;
7) zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;
8) stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku;
9) odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin
architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla
tego zabytku kolorystyki;
10) odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50%
oryginalnej substancji tej przynależności;
11) odnowienie lub całkowite odtworzenie okien,
w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych
odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;
12) modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części
składowe;
13) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;
14) uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych
nieruchomych o własnych formach krajobrazowych;
15) działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu;
16) zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót
przy zabytku wpisanym do rejestru, o których
mowa w pkt 7-15;
17) zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej
oraz przeciwpożarowej i odgromowej.
5. Wniosek o udzielenie dotacji nie może dotyczyć jedynie kosztów wykonania dokumentacji konserwatorskiej, architektonicznej lub budowlanej.
§ 4. Przy udzielaniu dotacji respektuje się zasady
otwartości, konkurencji, jawności, przejrzystości, niekomercyjności, apolityczności i partycypacji społecznej.
II. DOTACJA - BENEFICJENCI I WNIOSEK
§ 5.
1. O dotację może ubiegać się każdy podmiot będący
właścicielem lub posiadaczem zabytku, o którym
mowa w § 2, jeżeli posiadanie to oparte jest o tytuł
prawny do zabytku wynikający z użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego, trwałego zarządu albo stosunku zobowiązaniowego.
2. Dotacja może zostać udzielona na dofinansowanie:
1) nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, o którym mowa w § 2,
ustalonych na podstawie kosztorysu zatwierdzonego przez Małopolskiego Wojewódzkiego
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Konserwatora Zabytków, które zostaną przeprowadzone w roku złożenia przez wnioskodawcę wniosku o udzielenie dotacji;
2) nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru,
które zostały przeprowadzone w okresie roku
poprzedzającego rok złożenia przez wnioskodawcę wniosku o udzielenie dotacji.
3. Wniosek o udzielenie dotacji, o której mowa w § 5
ust. 1, wnioskodawca może złożyć po przeprowadzeniu wszystkich prac lub robót przy zabytku,
o którym mowa w ust. 1, określonych w pozwoleniu wydanym przez Małopolskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków.
4. Na zasadach określonych w niniejszej uchwale, wnioskodawca może wystąpić z kilkoma wnioskami
o dotacje dla prac lub robót budowlanych przy
więcej, niż jednym zabytku.
§ 6.
1. Dotacja z budżetu Gminy Spytkowice na wykonanie
prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót
budowlanych przy jednym i tym samym zabytku
w danym roku może być udzielona w wysokości do
50 % nakładów koniecznych na wykonanie prac lub
robót, z zastrzeżeniem ust.2.
2. Jeżeli zabytek, posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową albo wymaga przeprowadzenia złożonych pod względem technologicznym prac konserwatorskich, restauratorskich
lub robót budowlanych albo gdy sytuacja wymaga
niezwłocznego podjęcia prac lub robót budowlanych przy zabytku, dotacja może być udzielona
w wysokości do 100 % nakładów koniecznych na
wykonanie tych prac lub robót.
3. Łączna kwota dotacji udzielonych ze środków publicznych na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku,
nie może przekroczyć wysokości 100% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.
4. Maksymalna kwota oczekiwanej przez wnioskodawcę
dotacji z budżetu Gminy Spytkowice nie może być
większa niż 50 000 zł, z wyjątkiem dotacji na ratowanie zabytków, których istnienie zagrożone jest
skutkami kataklizmów lub katastrofy budowlanej.
§ 7.
1. Ubiegający się o dotację winien złożyć wniosek
o dotację wraz z następującymi załącznikami:
1) decyzją o wpisie do rejestru zabytków obiektu,
którego dotyczą prace lub roboty;
2) dokumentem potwierdzającym tytuł władania
zabytkiem;
3) harmonogramem oraz kosztorysem przewidywanych lub wykonanych prac lub robót ze
wskazaniem źródeł ich finansowania;
4) decyzją właściwego organu ochrony zabytków
zezwalającą na przeprowadzenie prac lub robót
wraz z projektem i pozwoleniem na budowę,
gdy wniosek dotyczy prac lub robót przy zabytku nieruchomym lub programem prac, gdy
wniosek dotyczy prac przy zabytku ruchomym;
5) informację o środkach publicznych przyznanych
z innych źródeł na te same prace lub roboty budowlane przy zabytku oraz informacją o wystą-
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pienie o takie środki skierowane do innych organów;
6) wykazem prac lub robót wykonanych przy danym,
zabytku w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku podaniem łącznej wysokości nakładów, w tym wysokości i źródeł dofinansowania
otrzymanego ze środków publicznych;
7) dokumentację fotograficzną zabytku.
2. Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik
Nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Dotacja nie może być przeznaczona na finansowanie
kosztów stałych działalności podmiotu ubiegającego
sie o dotację, ani na wydatki niekwalifikowalne (odzyskiwalny podatek VAT) zakupy i zadania inwestycyjne
oraz prace remontowo – budowlane nie objęte wnioskiem oraz zawartą umową o udzielenie dotacji oraz
zawartą umową o udzielenie dotacji.
4. W przypadku, gdy wnioskodawcą jest przedsiębiorca,
do wniosku o udzielenie dotacji winien dołączyć informację, o pomocy publicznej otrzymanej przed
dniem złożenia wniosku – sporządzoną w zakresie
i według zasad określonych w art. 37 ustawy z dnia
30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach
dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. Nr 123
poz. 1291 z późń. zm.).
5. Złożenie wniosku o dotację, o którym mowa w ust. 1, nie
jest równoznaczne z przyznaniem dotacji, nie gwarantuje się również przyznania dotacji w wysokości oczekiwanej przez składającego wniosek.
III. DOTACJA - TERMINY I ROZPATRYWANIE WNIOSKÓW
§ 8.
1. Wnioski o udzielenie dotacji należy składa osobiście
na dzienniku podawczym Urzędu Gminy w Spytkowicach lub przesyłać pocztą na adres korespondencyjny - Urząd Gminy w Spytkowicach, 34 - 116
Spytkowice, ul. Zamkowa 12.
2. Wnioski o dotację należy składać:
1) I nabór do dnia 30 stycznia każdego roku kalendarzowego dla prac lub robót budowlanych
przy zabytkach z całorocznym harmonogramem
prac planowanych do wykonania, z zastrzeżeniem pkt. 3 i 4.
2) II nabór do dnia 30 czerwca każdego roku kalendarzowego dla prac lub robót budowlanych
przy zabytkach z harmonogramem prac w II połowie roku kalendarzowego, z zastrzeżeniem
pkt. 3 i 4.
3) termin, o którym mowa w pkt 1 i 2, nie mają zastosowania w przypadku ubiegania się o dotację na prace interwencyjne wynikające z zagrożenia zabytku.
4) wnioski o przyznanie dotacji w 2011 r. można
składać do 15 września 2011 r.
3. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu
do Urzędu Gminy w Spytkowicach.
4. W przypadku, gdy środki finansowe na dany rok kalendarzowy zostaną w całości wykorzystane
w terminie I naboru, II nabór wniosków nie zostanie przeprowadzony.
5. Złożenie wniosku o udzielenie dotacji rozpatruje się
na zasadzie konkursu zadań, rozumianych jako projekty prac lub robót budowlanych przy zabytku.
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6. Decyzję o udzieleniu lub nie udzieleniu dotacji dla
wnioskodawcy na realizację konkretnego zadania
podejmuje w formie uchwały Rada Gminy Spytkowice na wniosek Wójta Gminy Spytkowice.
7. W uchwale Rady Gminy Spytkowice określa sie nazwę Beneficjentów, którym udzielono dotacji, wykaz prac i robót, na wykonanie których przyznano
dotację oraz kwoty przyznanych dotacji.
8. Uchwała w przedmiocie udzielenie dotacji na realizację
zadania ma charakter swobodnego wyboru zadania,
a nie nakazu ustawowego. Przy podejmowaniu
uchwały w przedmiocie przyznania dotacji nie stosuje
się przepisów kodeksu postępowania administracyjnego i nie przewiduje się trybu odwołania.
9. Przyznanie dotacji nie oznacza, że Gmina Spytkowice
przejmuje odpowiedzialność za zobowiązania, wierzytelności oraz działalność podmiotu, którego zadanie uzyskało dotację.
10. Przy ustalaniu wysokości przyznawanych dotacji
uwzględnia się kwotę zaplanowaną na ten cel
w budżecie Gminy Spytkowice.
§ 9.
1. Zasady udzielania dotacji określone niniejszą uchwałą, wykaz zadań i podmiotów oraz wysokość przyznanych dotacji podawane są do publicznej wiadomości, m.in. poprzez wywieszenie tych informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Spytkowicach na okres 30 dni oraz na stronie internetowej
Gminy Spytkowice (www.spytkowice.net.pl)
2. Beneficjenci, którym udzielono dotacji z budżetu
Gminy Spytkowice, są zobowiązani do zamieszczenia we wszystkich materiałach informacyjnych,
promocyjnych i wydawnictwach oraz kontaktach
z mediami informacji o otrzymanej dotacji z budżetu Gminy Spytkowice oraz do realizacji innych
ustaleń objętych umową zawarta w związku
z udzieloną dotacją.
§ 10. Uchwała w przedmiocie udzielenia dotacji dla
określonego podmiotu na realizację zadania określonego we wniosku o udzielenie dotacji, stanowi podstawę
do zawarcia umowy z Beneficjentem.
IV. DOTACJA - SPOSÓB ORAZ KRYTERIA ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW
§ 11.
1. Wójt Gminy Spytkowice powołuje Komisję, której
zadaniem jest ocena zgłoszonych wniosków o dotację oraz przedstawienie propozycji podmiotów,
którym rekomenduje się udzielenie dotacji, a także
wysokość kwot dotacji dla poszczególnych zadań
oraz wykazu zadań, którym nie rekomenduje się
udzielenia dotacji.
2. Członków Komisji powołuje i odwołuje zarządzeniem
Wójt Gminy Spytkowice.
3. Komisja w ocenie złożonych wniosków o dotację
kieruje się kryteriami, o których mowa w §12 ust. 5.
§ 12.
1. Wnioski o dotacje niekompletne lub nieprawidłowo
wypełnione albo złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
2. Złożone wnioski podlegają sprawdzeniu pod względem
ich formalnej zgodności z zasadami określonymi niniejszą uchwałą oraz wymogami Ustawy o finansach
publicznych przez Komisję. Wnioski podlegać będą
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ponadto ocenie pod względem wyceny (kosztorysu)
oraz zakresu rzeczowego planowanych prac konserwatorskich lub robót budowlanych.
3. Wnioski spełniające wymogi, o których mowa w ust. 2
opiniuje Komisja i przedstawia Wójtowi Gminy
w celu przyznania dotacji.
4. Opinia Komisji ma charakter doradczy i konsultacyjny, a praca Komisji służy procesowi jawności.
5. Przy formułowaniu opinii przez Komisję oraz dla podjęcia uchwał dotyczących udzielenia dotacji na realizację prac lub robót budowlanych przy zabytku,
uwzględniając kwotę w budżecie Gminy Spytkowice
przeznaczoną na prace i roboty budowlane przy zabytkach, zastosowanie mają następujące kryteria:
a) duże znaczenie zabytku dla dziedzictwa kulturowego, ze szczególnym uwzględnieniem jego
wartości historycznej, naukowej lub artystycznej oraz dostępności dla społeczeństwa (dodatkowe opinie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Konserwatora Zabytków Archeologicznych, a w szczególnych przypadkach Diecezjalnego Konserwatora Zabytków) – maksymalnie
do 5 punktów;
b) stan zagrożenia, w jakim znajduje się obiekt
wymagający zabiegów konserwatorskich –
maksymalnie do 2 punktów;
c) racjonalne uzasadnienie kosztów realizacji planowanych prac oraz zaangażowanie finansowe
podmiotu występującego o dotację, a także
wskazanie innych źródeł finansowania prac lub
robót budowlanych przy zabytku – maksymalnie do 2 punktów;
d) kontynuacja prac konserwatorskich lub robót
budowlanych - maksymalnie do 1 punktu.
V. DOTACJA - UMOWA O DOTACJĘ
§ 13.
1. Uwzględniając uchwałę, o której mowa w § 8 ust. 5,
udzielenie dotacji z budżetu Gminy Spytkowice następuje na podstawie pisemnej umowy z Beneficjentem - podmiotem, któremu została przyznana dotacja.
Umowa określa zakres i warunki realizacji zadania.
Wzór umowy został zamieszczony w załączniku nr
2 do niniejszej uchwały.
2. Przyznana dotacja może być niższa od wnioskowanej.
3. Beneficjent może odstąpić od zawarcia umowy w
przypadku przyznania dotacji niższej niż wnioskowana.
4. Jeżeli przyznana kwota dotacji jest niższa od wnioskowanej i Beneficjent podejmie się realizacji zadania, jest on zobowiązany do aktualizacji zakresu
oraz kosztorysu prac lub robót budowlanych
w ciągu 14 dni od daty otrzymania informacji
o przyznaniu dotacji. Beneficjent może zmniejszyć
kwotę środków własnych proporcjonalnie do stopnia zmniejszenia dotacji z budżetu Gminy Spytkowice.
5. W przypadku odstąpienia od zawarcia umowy wnioskodawca ma obowiązek pisemnie powiadomić
Wójta Gminy Spytkowice o swojej decyzji w ciągu
14 dni od daty otrzymania informacji o przyznaniu
dotacji.
6. Beneficjent decydujący się na zawarcie umowy winien jest przedstawić:
a) skorygowany kosztorys ze względu na rodzaj
kosztów oraz kosztorys ze względu na przewi-
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dywane źródła finansowania (zgodnie ze wzorem z wniosku);
b) zaktualizowany harmonogram zadania;
c) oświadczenie wnioskodawcy o zgodności odpisu
z rejestru ze stanem prawnym i faktycznym
w dniu podpisania umowy.
7. Wszelkie zmiany związane z harmonogramem oraz
zmiany merytoryczne wynikłe w trakcie realizacji
zadania powinny być zgłaszane na bieżąco, pisemnie do Wójta Gminy w formie prośby o akceptację.
8. Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnego aneksu, który należy podpisać najpóźniej na 7 dni przed upływem terminu realizacji zadania.
9. Przekazanie dotacji oraz jej rozliczenie następuje na
warunkach i w terminach określonych w umowie,
określającej w szczególności:
a) szczegółowy opis zadania, w tym cel, na jaki dotacja została przyznana i termin jego wykonania;
b) wysokość udzielanej dotacji celowej i tryb płatności;
c) termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż do
dnia 15 grudnia danego roku budżetowego;
d) tryb kontroli wykonywania zadania;
e) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji celowej;
f) termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji celowej, nie dłuższy niż15 dni po upływie terminu
wykorzystania dotacji określonego w umowie;
g) zobowiązanie podmiotu dotowanego do stosowania przepisów ustawy prawo zamówień publicznych oraz ustawy o rachunkowości.
10. Przekazanie Beneficjentowi dotacji na wykonanie
prac lub robót budowlanych przy zabytku może
nastąpić po wydaniu przez właściwy organ ochrony zabytków zezwolenia na przeprowadzenie prac
lub robót budowlanych przy zabytku oraz po podjęciu prac lub robót budowlanych.
11. Ze środków dotacji mogą być finansowane wydatki
udokumentowane dowodami księgowymi wystawionymi na Beneficjenta po terminie zawarcia umowy
o udzieleniu dotacji, za wyjątkiem przypadków
o których mowa w § 5 ust. 2 pkt 2 gdzie wydatki powinny być udokumentowane dokumentami księgowymi wystawionymi na Beneficjenta w okresie roku
poprzedzającego rok złożenia wniosku o udzielenie
dotacji.
12. Podmiot, któremu przyznano dotację na realizację
prac lub robót budowlanych przy zabytku oraz zawarto umowę o udzielenie dotacji, zobowiązany
jest złożyć w terminie do 30 dni od daty zakończenia zadania, sprawozdanie z realizacji zadania oraz
rozliczenie finansowe, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały, a także protokół
odbioru prac konserwatorskich.
13. Sprawozdanie winno zawierać w szczególności następujące dane:
a) całkowity koszt zadania w okresie sprawozdawczym, w tym wydatki pokryte ze środków publicznych uzyskanych od innych podmiotów;
b) zakres oraz kosztorys powykonawczy przeprowadzonych prac lub robót budowlanych przy
zabytkach, z uwzględnieniem kosztów zakupu
materiałów;
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c) protokół odbioru przez właściwe służby konserwatorskie przeprowadzonych prac lub robót
przy zabytkach;
d) opisane i uwierzytelnione za zgodność z oryginałem kserokopie prawidłowych dowodów
księgowych dokumentujących poniesione wydatki;
e) zestawienie dowodów księgowych zawierające:
nr pozycji księgowej, nr pozycji kosztorysu, datę
wystawienia dowodu księgowego, nr dowodu
księgowego, nazwę wystawcy dowodu księgowego, nazwę wydatku, kwotę wydatku, kwotę
wydatku pokrytą z dotacji;
f) protokół z wyboru wykonawcy sporządzony
zgodnie z wymogami ustawy prawo zamówień
publicznych;
g) poświadczona za zgodność z oryginałem kopia
umowy z wykonawcą;
h) oświadczenie o zgodności dołączonych danych
ze stanem faktycznym wraz z pouczeniem o odpowiedzialności z art. 233 Kodeksu karnego.
14. Gmina Spytkowice może zobowiązać Beneficjenta
do złożenia w wyznaczonym terminie sprawozdania częściowego z wykonania prac lub robót budowlanych przy zabytku.
15. Gmina Spytkowice po zweryfikowaniu sprawozdania
pod względem formalno-merytorycznym i finansowym, informuje Beneficjenta o ostatecznym
przyjęciu rozliczenia dotowanego zadania.
VI. KONTROLA POSTĘPU I WYKONANIA PRAC LUB
ROBÓT BUDOWLANYCH PRZY ZABYTKU ORAZ PRZEZNACZENIA DOTACJI
§ 14.
1. Gmina Spytkowice ma prawo do kontroli rzetelności
realizowanego zadania zgodnie z jego projektem
oraz zawartą umową o udzieleniu dotacji, zarówno
w trakcie jego realizacji, jak i po jego zakończeniu
poprzez:
a) analizę złożonych dokumentów finansowych
i sprawozdań merytorycznych w celu potwierdzenia ich wiarygodności;
b) wizytowanie i kontrolę wybranych zadań obejmujących kontrole postępu oraz wykonania
prac lub robót budowlanych przy zabytku zgodnie z zapisami zawartej umowy o udzieleniu dotacji;
2. Kontrola, o której mowa w niniejszym paragrafie,
przeprowadzana jest przez osoby upoważnione
przez Wójta Gminy i polega na:
a) sprawdzeniu rzeczywistego przebiegu realizacji
celów zakładanych w zakresie dotowanego zadania pod kątem zgodności z przepisami prawa
i zawartą umową (kontrola formalno-merytoryczna) i może być przeprowadzona w- siedzibie Beneficjenta lub we własnej siedzibie
w przypadku dysponowania wystarczającymi
dokumentami i materiałami;
b) sprawdzeniu dokumentów związanych z realizacją dotowanego zadania (w szczególności znajdujących się w siedzibie podmiotu oryginałów
dokumentów finansowych) pod kątem ich
zgodności z przepisami prawa, umową i zasadami rachunkowości (kontrola formalnorachunkowa) i może być wykonywana w siedzibie Be-
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neficjenta lub we własnej siedzibie w przypadku
dysponowania wystarczającymi dokumentami.
3. W przypadku wykorzystania dotacji w całości lub
w części niezgodnie z przeznaczeniem lub niedotrzymania innych warunków umowy Beneficjent
zobowiązuje się zwrócić dotację w całości lub odpowiedniej części wraz z odsetkami w wysokości
określonej jak dla zaległości podatkowych, naliczanymi począwszy od dnia otrzymania dotacji. Zwrotu dotacji należy dokonać w terminie 15 dni po
upływie terminu wykorzystania dotacji.
4. Podmioty otrzymujące dotację na realizację prac
i robót budowlanych przy zabytku zobowiązane są
prowadzić - w celu rozliczenia dotacji – ewidencję
księgową zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz
wydatkować środki zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.
VII. EWIDENCJONOWANIE I UPOWSZECHNIANIE INFORMACJI O UDZIELONYCH DOTACJACH
§ 15.
1. Wójt Gminy Spytkowice prowadzi wykaz udzielonych
dotacji oraz informuje inne organy uprawnione do
udzielania dotacji o dotacjach przyznanych przez
Radę Gminy Spytkowice, na wniosek tychże organów.
2. Zestawienie danych, o których mowa w ust. 1 dla
każdej udzielonej dotacji winno zawierać:
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a) wskazanie zabytku, z uwzględnieniem miejsca
jego położenia lub przechowywania;
b) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres
osoby albo nazwę, siedzibę i adres jednostki
organizacyjnej, której przyznano dotację;
c) informacje o wysokości środków przekazanych
beneficjentowi z dotacji oraz o wysokości rozliczonej dotacji.
3. Każdemu służy prawo do wglądu do dokumentacji,
o której mowa w ust.1 i 2, na zasadach określonych
w przepisach dotyczących dostępu do informacji
publicznej.
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 16. Traci moc Uchwała Nr V/42/07 Rady Gminy
Spytkowice z dnia 30 marca 2007r. w sprawie: zasad
i trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji na
prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Spytkowice.
§ 18. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
mgr inż. Jerzy Piórowski
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr X/66/11
Rady Gminy Spytkowice
z dnia 27 lipca 2011 r.

.....................................................................................
(pieczęć podmiotu)

......................................
(data i miejsce złożenia oferty)

WNIOSEK
o dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie
lub roboty budowlane przy zabytku
..............................................................................................................
(nazwa zadania)

Wnioskowana kwota dotacji z budżetu Gminy Spytkowice

.................................. zł
I. Dane na temat podmiotu
1)

pełna nazwa
............................................................................................................................................................................................

2)

forma prawna ..............................................................................................................................................................

3)

numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w innym rejestrze*
.............................................................................................................................................................................................

4)

NIP.......................................................................................................................................................................................
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REGON................................................................................................................................................................................
5)

data wpisu i numer wpisu do rejestru zabytków
.............................................................................................................................................................................................

6)

inne dane ewidencyjne, w tym tytuł prawny do władania zabytkiem
.............................................................................................................................................................................................

7) dokładny adres:
miejscowość ............................................................................. ul./nr ..............................................................................
gmina .................................. powiat ........................................ województwo.................................................................
8)

tel. ................................................................fax ......................................................................……....................................
e-mail: ..........................................................http://................................................................………………………………..

9)

nazwa banku i numer rachunku .......................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................

10) nazwiska i imiona oraz funkcje/stanowiska/ osób upoważnionych do reprezentowania podmiotu w kontaktach
zewnętrznych i posiadających zdolność do podejmowania zobowiązań finansowych w imieniu podmiotu
ubiegającego się o dotację z budżetu Gminy Spytkowice
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
11) osoba upoważniona do składania wyjaśnień i uzupełnień dotyczących oferty (imię i nazwisko oraz nr telefonu
kontaktowego)
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
II. Opis zadania
1.

Nazwa zadania

2.

Miejsce wykonywania zadania

3.

Dane zabytku wpisanego do rejestru
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4.

Szczegółowy zakres prac lub robót budowlanych przy zabytku, które mają być objęte dotacją

5.

Cel zadania oraz zakładane rezultaty

6.

Harmonogram prac lub robót budowlanych przy zabytku wraz z przewidywanym terminem realizacji zadania
oraz jego zakończenia

7.

Wykaz prac lub robót budowlanych wykonanych przy zabytku w okresie ostatnich 3 lat,
z podaniem wielkości nakładów finansowych oraz źródła dofinansowania otrzymanego ze środków publicznych

III. Kalkulacja przewidywanych prac lub robót budowlanych (koszty realizacji zadania)
Całkowity koszt (w zł)

[............................................................]

w tym wnioskowana wielkość dotacji (w zł)

[............................................................]

w tym wielkość środków własnych (w zł)

[............................................................]

Proponowany termin przekazania dotacji

[............................................................]

Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów

Lp.
1.
2.
3.
4.

Rodzaj kosztów i sposób ich kalkulacji

Koszt
(w zł)

w tym
z wnioskowanej
dotacji (w zł)

w tym ze
środków
własnych (w zł)
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
Ogółem
Kosztorys ze względu na źródło finansowania
Źródło finansowania

zł

%

Wnioskowana kwota dotacji

Środki własne

Wpłaty i opłaty uczestników projektu – z jakiego tytułu?

Środki publiczne (podać nazwę organu). Na jakiej podstawie przyznali lub zapewnili
środki finansowe?
Sponsorzy prywatni (podać nazwę). Na jakiej podstawie przyznali lub zapewnili
środki finansowe?
Ogółem

Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie kosztorysu
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Pozafinansowy wkład własny w realizację zadania (np. świadczenia wolontariuszy)
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

100 %
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IV. Inne wybrane informacje dotyczące zadania
1.

Partnerzy biorący udział w realizacji zadania (ze szczególnym uwzględnieniem organów administracji
publicznej)

2. Dodatkowe uwagi lub informacje wnioskodawcy
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
Oświadczam / my, że:
1)

wszystkie podane we wniosku informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.

......................................................................................
(pieczątka i podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu)

Obowiązkowe załączniki:
1.

Potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia wpisu do rejestru zabytków

2.

Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do władania zabytkiem

3.

Fotograficzna dokumentacja zabytku

4.

Dokumenty
określające
stanowisko
służb
ochrony
zabytków,
m.in.
w
formie
decyzji
o wpisie do rejestru zabytków, opinii lub pozwolenia, uzgodnionego programu prac konserwatorskich lub
projektu prac budowlanych

5.

Inne załączniki oraz ewentualne referencje .........................................................................

Poświadczenie złożenia wniosku

Przewodniczący Rady
mgr inż. Jerzy Piórowski
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr X/66/11
Rady Gminy Spytkowice
z dnia 27 lipca 2011 r.
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Przewodniczący Rady mgr inż. Jerzy Piórowski

Przewodniczący Rady mgr inż. Jerzy Piórowski
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Przewodniczący Rady mgr inż. Jerzy Piórowski

Przewodniczący Rady mgr inż. Jerzy Piórowski
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Załącznik Nr 3
do uchwały Nr X/66/11
Rady Gminy Spytkowice
z dnia 27 lipca 2011 r.

SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE* / KOŃCOWE*)
z wykonania prac konserwatorskich, restauratorskich
lub robót budowlanych przy zabytku
.......................................................................................................................................................
(nazwa zadania)
w okresie od .......................................................do ....................................................................,
określonego w umowie nr ...........................................................................................................,
zawartej w dniu ...........................................................................................................................,
pomiędzy
GMINĄ SPYTKOWICE
a
.......................................................................................................................................................
(nazwa podmiotu/)
Data złożenia sprawozdania:.........................................................................................................

Część I. Informacje ogólne
1. W jakim stopniu planowane prace lub roboty budowlane zostały zrealizowane

2. Szczegółowy zakres prac lub robót budowlanych przy zabytku, objętych dotacją

12) Wymierne rezultaty realizacji zadania (odpowiednio do wniosku)

13) Rola partnerów w realizacji zadania (ze szczególnym uwzględnieniem organów administracji publicznej)

Część II. Sprawozdanie z wykonania wydatków
A. Informacja o wydatkach poniesionych przy wykonaniu zadania
Całkowity koszt (w zł)
[............................................................]
w tym wnioskowana wielkość dotacji (w zł)
[............................................................]
w tym wielkość środków własnych (w zł)
[............................................................]

Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów
Lp.
1.
2.
3.
4.

Rodzaj kosztów i sposób ich kalkulacji

Koszt
(w zł)

w tym
z wnioskowanej
dotacji (w zł)

w tym ze
środków
własnych (w zł)
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
Ogółem
Kosztorys ze względu na źródło finansowania
Źródło finansowania

zł

%

Wnioskowana kwota dotacji
Środki własne
Wpłaty i opłaty uczestników projektu – z jakiego tytułu?
Środki publiczne (podać nazwę organu). Na jakiej podstawie przyznali lub
zapewnili środki finansowe?
Sponsorzy prywatni (podać nazwę). Na jakiej podstawie przyznali lub zapewnili
środki finansowe?
Ogółem

100 %

Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie realizacji budżetu:
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
B. Zestawienie faktur (rachunków)*

Lp.

Numer dokumentu
księgowego

Numer
pozycji
kosztorysu

Data

Nazwa
wydatku

Kwota (zł)

W tym ze
środków
pochodzących
z dotacji (zł)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Łącznie
Część III. Dodatkowe informacje
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
...........................................................
Obowiązkowe załączniki:
6. Protokół odbioru przez właściwe służby konserwatorskie przeprowadzonych prac lub robót przy zabytkach
7. Opisane kserokopie prawidłowych dowodów księgowych dokumentujących poniesione wydatki
8. Protokół z wyboru wykonawcy sporządzony zgodnie z wymogami ustawy prawo zamówień publicznych
9. Poświadczona za zgodność z oryginałem kopia umowy z wykonawcą;
10. Inne załączniki..................................................................................................................
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Oświadczam/my, że:
1) od daty zawarcia umowy nie zmienił się status prawny podmiotu
2) wszystkie podane w niniejszym sprawozdaniu informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym,
2. zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane za środki finansowe uzyskane w ramach umowy
zostały dokonane zgodnie z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych.
3. świadomy/i jestem/śmy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 kodeksu karnego za złożenie
nieprawdziwych danych.
.................................................................................................................................................................
(pieczęć podmiotu)
.......................................................................................................................................................
(podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu)

Poświadczenie złożenia sprawozdania

_______________
* niepotrzebne skreślić

3619

3620
3620

UCHWAŁA NR X/67/11
RADY GMINY SPYTKOWICE
z dnia 27 lipca 2011 r.
w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Spytkowice z dnia 8 listopada 2010 r. Nr XLV/320/10
w sprawie ustalenia zasad poboru podatku, wyznaczenia inkasentów podatku od nieruchomości, podatku rolnego
i podatku leśnego oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 w związku z art. 40
i 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591
z późniejszymi zmianami); art. 6 ust. 12 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(tekst jednolity - Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późniejszymi zmianami); art. 6b ustawy z dnia 15 listopada
1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2006 r.
Nr 136 poz. 969 z późn. zm.); art. 6 ust. 8 ustawy z dnia
30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200
poz. 1682 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Spytkowice uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Rady Gminy Spytkowice z dnia
8 listopada 2010 r. Nr XLV/320/10 w sprawie ustalenia
zasad poboru podatku, wyznaczenia inkasentów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso, § 1 ust. 2
3620

pkt 1 otrzymuje brzmienie: "Kazimierz Józef Fryc na
terenie wsi Ryczów".
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
§ 3. Traci moc uchwała Rady Gminy Spytkowice
z dnia 21 czerwca 2011r. Nr IX/53/11 w sprawie zmiany
uchwały Rady Gminy Spytkowice z dnia 8 listopada
2010r. Nr XLV/320/10 w sprawie ustalenia zasad poboru
podatku, wyznaczenia inkasentów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Przewodniczący Rady
mgr inż. Jerzy Piórowski
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UCHWAŁA NR X/68/11
RADY GMINY SPYTKOWICE
z dnia 27 lipca 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Spytkowice z dnia 8 listopada 2010r. Nr XLV/321/10
w sprawie wysokości stawek opłaty targowej, określenia zasad jej ustalania i poboru.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40, art. 41 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity - Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami); art. 15, art. 19 pkt 1 lit. a oraz pkt 2
ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach
lokalnych (tekst jednolity - Dz. U. z 2010r. Nr 95
poz. 613 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Spytkowice uchwala, co następuje:

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
§ 3. Traci moc uchwała Rady Gminy Spytkowice
z dnia 21 czerwca 2011r. Nr IX/54/11 w sprawie zmiany
uchwały Rady Gminy Spytkowice z dnia 8 listopada
2010r. Nr XLV/321/10 w sprawie wysokości stawek opłaty targowej, określenia zasad jej ustalania i poboru.

§ 1. W uchwale Rady Gminy Spytkowice z dnia
8 listopada 2010r. Nr XLV/321/10 w sprawie wysokości
stawek opłaty targowej, określenia zasad jej ustalania
i poboru, § 2 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: "Kazimierz Józef Fryc na terenie wsi Ryczów".

Przewodniczący Rady
mgr inż. Jerzy Piórowski

3621

3622
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UCHWAŁA NR X/69/2011
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĄTNIKACH GÓRNYCH
z dnia 27 czerwca 2011 r.
zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2011 nr V/30/2011 z dnia 31 stycznia 2011 roku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. Nr 142 z 2001 roku poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 z 2009 r., poz. 1240
z późn. zm.), Rada Miejska w Świątnikach Górnych
uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków
bieżących budżetu Gminy na rok 2011 w dziale 600
Transport i łączność o kwotę 5.500 złotych,
- jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków
majątkowych budżetu Gminy na rok 2011 w dziale
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
o kwotę 5.500 złotych z przeznaczeniem na zakup
i montaż wiaty przystankowej w Ochojnie,
- jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Zmiany wydatków określone w ust. 1 i 2 nie
powodują zmiany deficytu budżetu Gminy na rok 2011.
§ 2. W uchwale budżetowej na rok 2011 Nr V/30/
2011 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia
31 stycznia 2011 roku, wprowadza się zmiany:
1) w załącznikach Nr 3.1 i 3.2 do uchwały budżetowej
wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta i Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu.
Przewodniczący Rady
Waldemar Pawłowski
Załącznik
do uchwały Nr X/69/2011
Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych
z dnia 27 czerwca 2011 r.

W załączniku Nr 3.1 i 3.2 do uchwały budżetowej na rok 2011 Nr V/30/2011 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych
z dnia 31 stycznia 2011 roku - wprowadza się zmiany:
Dział

Rozdział

600
60016

Nazwa działu, rozdziału, określenie
Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
w tym:
a) wydatki bieżące

Zmniejszenie
w złotych
5.500,00
5.500,00
5.500,00

Zwiększenie
w złotych
------------
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w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Pozostała działalność
w tym:
a) wydatki majątkowe
w tym:
- zakupy inwestycyjne (§ 6060)
Ogółem:

5.500,00

5.500,00
-----------

5.500,00
5.500,00
5.500,00

5.500,00

5.500,00
5.500,00

UZASADNIENIE
Kwotę 5.500 złotych przeznacza się na zakup wiaty przystankowej w miejscowości Ochojno, stosownie do uchwały
nr 1 Rady Sołeckiej wsi Ochojno.
Przewodniczący Rady
Waldemar Pawłowski
3622
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UCHWAŁA NR X/72/2011
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĄTNIKACH GÓRNYCH
z dnia 27 czerwca 2011 r.
zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2011 nr V/30/2011 z dnia 31 stycznia 2011 roku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. Nr 142 z 2001 roku poz. 1591 z późn. zm.), art. 211,
art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157 z 2009 roku, poz. 1240 z późn.
zm.), Rada Miejska w Świątnikach Górnych uchwala, co
następuje:
§ 1.
1. Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków
bieżących budżetu Gminy na rok 2011 w dziale 600
Transport i łączność o kwotę 6.000 złotych,
- jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków
majątkowych budżetu Gminy na rok 2011 w dziale
926 Kultura fizyczna o kwotę 6.000 złotych z przeznaczeniem na zakup wyposażenia boiska sportowego w Podstolicach,
- jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Zmiany wydatków określone w ust. 1 i 2 nie powodują zmiany deficytu budżetu Gminy na rok 2011.
§ 2. W uchwale budżetowej na rok 2011 Nr V/30/
2011 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia
31 stycznia 2011 roku, wprowadza się zmiany:
1) w załącznikach Nr 3.1 i 3.2 do uchwały budżetowej
wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta i Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu.
Przewodniczący Rady
Waldemar Pawłowski

Załącznik
do uchwały Nr X/72/2011
Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych
z dnia 27 czerwca 2011 r.
W załączniku Nr 3.1 i 3.2 do uchwały budżetowej na rok 2011 Nr V/30/2011 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych
z dnia 31 stycznia 2011 roku - wprowadza się zmiany:
Dział Rozdział
600
60016

Nazwa działu, rozdziału, określenie
Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
w tym:
a)
wydatki bieżące

Zmniejszenie
w złotych
6.000,00
6.000,00
6.000,00

Zwiększenie
w złotych
------------
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w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
Kultura fizyczna
Obiekty sportowe
w tym:
a)
wydatki majątkowe
w tym:
- zakupy inwestycyjne (§ 6060)
Ogółem:

Poz. 3623,3624

6.000,00

6.000,00
-----------

6.000,00
6.000,00
6.000,00

6.000,00

6.000,00
6.000,00

UZASADNIENIE
Kwotę 6.000 złotych przeznacza się na: zakup wyposażenia boiska sportowego w miejscowości Podstolice do
kwoty 6.000 złotych, stosownie do uchwały Nr 1 Rady Sołeckiej wsi Ochojno.
Przewodniczący Rady
Waldemar Pawłowski
3623

3624
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UCHWAŁA NR X/73/2011
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĄTNIKACH GÓRNYCH
z dnia 27 czerwca 2011 r.
zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2011 Nr V/30/2011 z dnia 31 stycznia 2011 roku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. Nr 142 z 2001 roku poz. 1591 z późn. zm.),
art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 z 2009 roku,
poz. 1240 z późn. zm.), Rada Miejska w Świątnikach
Górnych uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków
bieżących budżetu Gminy na rok 2011 w dziale 600
Transport i łączność o kwotę 18.000 złotych,
- jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków
budżetu Gminy na rok 2011 w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę
18.000 złotych, w tym:
a) wydatków majątkowych o kwotę 15.500 złotych
z przeznaczeniem na: zakup i montaż wiaty
przystankowej w Rzeszotarach 5.500 złotych
oraz zakup kosiarki 10.000 złotych,

b) wydatków bieżących o kwotę 2.500 złotych
z przeznaczeniem na zakup ławek i koszy na
śmieci,
- jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Zmiany wydatków określone w ust. 1 i 2 nie powodują zmiany deficytu budżetu Gminy na rok 2011.
§ 2. W uchwale budżetowej na rok 2011 Nr V/30/
2011 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia
31 stycznia 2011 roku, wprowadza się zmiany:
1) w załącznikach Nr 3.1 i 3.2 do uchwały budżetowej
wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta i Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu.
Przewodniczący Rady
Waldemar Pawłowski
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Załącznik
do uchwały Nr X/73/2011
Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych
z dnia 27 czerwca 2011 r.

W załączniku Nr 3.1 i 3.2 do uchwały budżetowej na rok 2011 Nr V/30/2011 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych
z dnia 31 stycznia 2011 roku - wprowadza się zmiany:
Dział Rozdział
600
60016

900
90095

Nazwa działu, rozdziału, określenie
Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
w tym:
a)
wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Pozostała działalność
w tym:
a)
wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
b)
wydatki majątkowe
w tym:
- zakupy inwestycyjne (§ 6060)
Ogółem:

Zmniejszenie
w złotych
18.000,00
18.000,00

Zwiększenie
w złotych
------------

18.000,00
18.000,00

18.000,00
-----------

18.000,00
18.000,00
2.500,00
2.500,00

2.500,00
15.500,00

18.000,00

15.500,00
18.000,00

UZASADNIENIE
Kwotę 18.000 złotych przeznacza się na: zakup wiaty przystankowej w miejscowości Rzeszotary do kwoty 5.500 zł,
kosiarki do kwoty 10.000 złotych, ławek i koszy na śmieci do kwoty 2.500 złotych stosownie do uchwały Nr 2, 3 i 4 Rady
Sołeckiej wsi Rzeszotary.
Przewodniczący Rady
Waldemar Pawłowski
3624
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UCHWAŁA NR VI/40/11
RADY GMINY TRZCIANA
z dnia 6 czerwca 2011 r.
w sprawie zmiany treści Statutu Gminy Trzciana.
Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt 1, art. 41
ust. 1 art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm. – ost. zm. Dz. U. z 2010 r. Nr 106, poz. 675) oraz
Uchwały Nr VII/28/03 Rady Gminy Trzciana z dnia
26 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy
– Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1.
1. § 21 otrzymuje brzmienie: Pracownicy Urzędu Gminy
są zatrudnieni w ramach stosunku pracy na podstawie:

1) wyboru – Wójt Gminy
2) powołania - Skarbnik Gminy (główny księgowy
budżetu)
3) umowy o pracę – Sekretarz Gminy i pozostali
pracownicy.
2. § 43 otrzymuje brzmienie: Wynagrodzenie dla Sołtysów ustala odrębna uchwała Rady Gminy.
3. Załącznik Nr 5 do Statutu Gminy Trzciana otrzymuje
brzmienie: Jednostki organizacyjne Gminy Trzciana:
1. Urząd Gminy w Trzcianie.
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzcianie.
3. Gminna Biblioteka w Trzcianie:

Dziennik Urzędowy
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a. Filia w Kamionnej
b. Filia w Leszczynie
c. Filia w Łąkcie Dolnej.
4. Gminna Świetlica w Trzcianie:
a. Filia w Kamionnej
b. Filia w Leszczynie
c. Filia w Łąkcie Dolnej
d. Filia w Ujeździe.
5. Gminny Zespół Obsługi Szkół w Trzcianie.
6. Zespół Placówek Oświatowych w Trzcianie.
7. Zespół Szkół w Leszczynie.
8. Publiczna Szkoła Podstawowa w Kamionnej.

Poz. 3625,3626
9. Publiczna Szkoła Podstawowa w Kierlikówce.
10. Publiczna Szkoła Podstawowa w Łąkcie Dolnej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Trzciana.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Ryszard Śliwa
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UCHWAŁA NR IX/75/2011
RADY MIEJSKIEJ W TUCHOWIE
z dnia 29 czerwca 2011 r.
w sprawie ustalenia zasad wynajmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Tuchów.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt 3
oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym t.j. (Dz. U. 2001 r., Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.) w związku z art. 21 ust. 1 pkt. 2 oraz ust. 3
ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw
lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie
Kodeksu cywilnego t.j.(Dz. U. 2005 r. Nr 31, poz. 266
z późn. zm.). Rada Miejska w Tuchowie uchwala, co
następuje:
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1.
1. Uchwala się zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Tuchów.
2. Uchwała ma zastosowanie do mieszkaniowego zasobu Gminy Tuchów.
3. Mieszkaniowy zasób Gminy Tuchów tworzą lokale
mieszkalne stanowiące własność Gminy Tuchów..
4. W skład mieszkaniowego zasobu Gminy Tuchów
wchodzą lokale mieszkalne i socjalne określone
w art. 2 ust.1 pkt 4, 5, 6 ustawy o ochronie praw lokatorów.
5. Zasób mieszkaniowy Gminy Tuchów służy do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych osób będących
stałymi mieszkańcami Gminy Tuchów.
§ 2.
1. Gmina Tuchów gospodarując swoim zasobem mieszkaniowym wynajmuje lokale mieszkalne mieszkańcom
posiadającym stałe zameldowanie na terenie Gminy
oraz osobom zamieszkującym na terenie Gminy Tuchów bez stałego zameldowania, o ile jest to podyktowane interesem społeczności lokalnej.
2. Za dochód gospodarstwa domowego w rozumieniu
uchwały uważa się sumę wszystkich dochodów
brutto członków gospodarstwa domowego osiągniętych w ciągu ostatnich trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przydział lokalu mieszkalnego.

Rozdział 2
Zasady wynajmu lokali z mieszkaniowego zasobu
Gminy Tuchów
§ 3.
1. Lokale stanowiące mieszkaniowy zasób Gminy mogą
być wynajmowane osobom, które nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych, o niskim dochodzie gospodarstwa domowego.
2. Przez osoby o niskim dochodzie gospodarstwa domowego, o których mowa w ust. 1, rozumie się osoby,
których średni miesięczny dochód na jedną osobę
zgłoszoną do wspólnego zamieszkania w okresie
trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekracza:
a) 150% najniższej emerytury w gospodarstwie
jednoosobowym;
b) 120% najniższej emerytury w gospodarstwie
wieloosobowym;
3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do najmu w wyniku zamiany oraz osób pozbawionych mieszkania w wyniku
zdarzeń losowych (pożaru, klęski żywiołowej, katastrofy, itp.).
4. W rozumieniu niniejszej uchwały za osoby, które nie
mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych uważa się osoby:
1) nie mające tytułu prawnego do innego lokalu
mieszkalnego;
2) zamieszkujących w trudnych warunkach mieszkaniowych;
3) zamieszkujących w pomieszczeniach, których
powierzchnia pokoi przypadająca na członka
gospodarstwa domowego wynosi mniej niż
5m² powierzchni lokalu;
4) pozbawione mieszkania w wyniku zdarzeń losowych (pożaru, klęski żywiołowej, katastrofy, itp.)
5) opuszczające Dom Dziecka w wyniku osiągnięcia
pełnoletniości, jeśli wcześniej były zameldowane na terenie Gminy;
6) opuszczają Zakład Karny, jeśli przed skazaniem
były zameldowane na terenie Gminy;
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5. Lokale mieszkalne o powierzchni użytkowej przekraczającej 80m², należące do mieszkaniowego zasobu
Gminy Tuchów mogą być wynajmowane rodzinom
wielodzietnym, posiadającym co najmniej 5 dzieci
oraz mogą zostać przeznaczone do zamiany jeżeli
w jej wyniku gmina zyska co najmniej 2 samodzielne lokale. Ponadto mogą zostać przeznaczone
do sprzedaży w drodze przetargu.
§ 4.
1. Pierwszeństwo wynajmu lokalu mieszkalnego w budynku należącym do mieszkaniowego zasobu gminy przysługuje osobom, które:
1) uprawnione są do otrzymania lokalu zamiennego;
2) ubiegające się o zmianę lokalu dotychczas zajmowanego na lokal o mniejszej powierzchni,
o niższym standardzie lub niższej kondygnacji;
3) zaliczane do kręgu osób bliskich najemcy,
o których mowa w art. 691 §1 Kodeksu Cywilnego jeżeli stale zamieszkiwały z najemcą
w tym lokalu do chwili jego śmierci lub opuszczenia przez niego lokalu i nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych w inny sposób;
4) zaliczane do kręgu osób bliskich najemcy,
o których mowa w art. 691 § 1 Kodeksu Cywilnego jeżeli stale zamieszkiwały z najemcą
w tym lokalu do chwili opuszczenia przez najemcę w/w lokali i nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych w inny sposób.
2. Warunkiem zawarcia umowy, o której mowa w ust. 1
pkt 3 jest ustalenie, że wyżej wymienione osoby
nie mogą przekwaterować się do nowego miejsca
zamieszkania.
3. Umowę najmu na mieszkanie komunalne zawiera się
na czas nieoznaczony, za wyjątkiem lokali socjalnych.
§ 5.
1. Za lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu
Gminy, wydzielone jako lokale socjalne należy
uważać lokale, które mają niższy standard lecz nadają się do zamieszkania ze względu na wyposażenie i stan techniczny, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi.
2. Do wynajmu lokalu socjalnego mogą być zakwalifikowane osoby nie mające zaspokojonych potrzeb
mieszkaniowych i znajdujące się w niedostatku, tj.
osoby, których dochód miesięczny nie pozwala na
wynajęcie lokalu na zasadach ogólnych.
3. Za osoby pozostające w niedostatku uważa się osoby,
których średni miesięczny dochód na jednego
członka gospodarstwa domowego w okresie trzech
miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie
przekracza 75% najniższej emerytury w gospodarstwach jednoosobowych i 50% w gospodarstwach
wieloosobowych.
4. Pierwszeństwo wynajmu lokalu socjalnego w budynku należącym do mieszkaniowego zasobu Gminy
mają osoby, które:
a) nabyły prawo do takiego lokalu na podstawie
orzeczenia sądowego;
b) utraciły mieszkanie wskutek klęski żywiołowej
c) nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i spełniają kryteria dochodowe określone
w § 5 ust. 3;
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5. Umowa najmu lokalu socjalnego nie może być
zawarta na czas dłuższy niż 3 lata.
§ 6.
1. Ustala się następujący tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu Gminy Tuchów:
1) Wnioskodawca składa wniosek do Urzędu Miejskiego w Tuchowie.
2) Wniosek podlega wstępnej weryfikacji, zgodnie
z kryteriami niniejszej uchwały przez Burmistrza
Tuchowa, a następnie przez Komisję Mieszkaniową, którą powołuje odrębnym zarządzeniem
Burmistrz Tuchowa.
3) Wniosek podlega sprawdzeniu przez Komisję
Mieszkaniową, która przeprowadza wizję lokalną i sporządza protokół z opinią odnośnie
przedmiotowych wniosków.
4) Osoby zakwalifikowane do wynajmu lokalu
mieszkalnego lub socjalnego zostają umieszczone na liście osób oczekujących na zawarcie
umowy najmu.
5) Realizacja zakwalifikowanych wniosków będzie następowała w miarę pozyskiwania wolnych lokali.
6) Komisja Mieszkaniowa corocznie zweryfikuje
wszystkie przyjęte, a nie zweryfikowane wnioski
pod kątem zgodności z ustalonymi kryteriami.
Rozdział 3
Prawa i obowiązki najemcy
§ 7.
1. Najemca zobowiązany jest utrzymywać lokal i przynależne pomieszczenia we właściwym stanie sanitarnym i technicznym oraz przestrzegać porządku
domowego. Najemca jest także obowiązany dbać
i chronić przed uszkodzeniem lub dewastacją części budynku przeznaczone do wspólnego korzystania, jak: klatki schodowe, korytarze, inne pomieszczenia budynku oraz otoczenie budynku.
2. Najemca może dokonywać zmiany na inny lokal
mieszkalny za pisemną zgodą Burmistrza Tuchowa
przy czym nie zezwala się na dokonanie zmiany,
gdy w jej wyniku na osobę będzie przypadać mniej
niż 5m² powierzchni łącznej pokoi lub w wyniku takiej zmiany wynajmujący uzyskuje samodzielny lokal mieszkalny o wyższym standardzie wyposażenia lub lokal o większym metrażu.
3. Najemcy lokali, którzy posiadają utrudniony dostęp
do swoich lokali z powodu warunków zdrowotnych
potwierdzonych odpowiednim orzeczeniem lekarskim mogą ubiegać się o wymianę obecnego lokalu na lokal, w którym utrudnienie w dostępie lokalu
nie będzie występować.
§ 8.
1. Ustala się następujące zasady postępowania w stosunku
do osób, które pozostały w lokalu mieszkalnym
opuszczonym przez najemcę lub osób, które nie
wstąpiły w stosunek najmu po śmierci najemcy:
a) osobom pozostałym w lokalu będącymi osobami bliskimi najemcy będzie składana propozycja
nawiązania stosunku najmu lokalu zajmowanego lub lokalu zamiennego;
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b) osoby pozostałe w lokalu nie będące osobami
bliskimi najemcy będą musiały opuścić zajmowany lokal.
Rozdział 4
Postanowienia końcowe
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§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tuchowa.
§ 11. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

§ 9. Traci moc Uchwała Nr IV/41/03 z dnia 26 lutego
2003 roku Rady Miejskiej w Tuchowie w sprawie ustalenia zasad wynajmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Tuchów.

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Ryszard Wrona

3626
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UCHWAŁA NR VIII/55/2011
RADY GMINY WIELKA WIEŚ
z dnia 28 czerwca 2011 r.
zmiany statutu Gminy Wielka Wieś.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), Rada Gminy
Wielka Wieś uchwala, co następuje:
§ 1. Zmienia się dotychczasowe postanowienia Statutu Gminy Wielka Wieś, w ten sposób, że otrzymuje on
nowe ujednolicone brzmienie, jak w załączniku Nr 1 do
niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc dotychczasowe brzmienie Statutu Gminy Wielka
Wieś, nadanego uchwałą Nr XXXIV/245/2009 Rady
Gminy Wielka Wieś z dnia 30 czerwca 2009 roku.
Przewodniczący Rady
Krystyna Sułko
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr VIII/55/2011
Rady Gminy Wielka Wieś
z dnia 28 czerwca 2011 r.

STATUT GMINY WIELKA WIEŚ
DZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Rozdział 1
Ustrój Gminy
§ 1.
1) Gmina Wielka Wieś, zwana dalej „Gminą” jest podstawową jednostką lokalnego samorządu terytorialnego, powołaną dla organizacji życia publicznego na swoim terenie.
2) Gmina Wielka Wieś stanowi wspólnotę samorządową
obejmująca wszystkich mieszkańców, stale zamieszkałych na jej terenie.
3) Gmina obejmuje obszar 4.828,8 ha położony w województwie Małopolskim.
4) Granice Gminy obrazuje mapa stanowiąca załącznik
Nr 1 do Statutu.
5) Siedzibą organów Gminy jest miejscowość Wielka
Wieś.
§ 2.
1) Herb Gminy przedstawia w polu błękitnym trzech
świętych w postawie stojącej: pośrodku św. Idzi,
ukazany w białym habicie z atrybutem w postaci
złotej łani. Po jego prawej stronie św. Wojciech
w czerwonym ornacie i takiejże infule biskupiej ze

srebrnymi przeszyciami z atrybutami w postaci
srebrnego paliusza na szyi i złotego krzyża w prawej ręce, zaś po lewej św. Mikołaj w czerwonym
ornacie i takiejże infule, ze srebrnymi przeszyciami
z atrybutami w postaci złotego pastorału w lewej
ręce i trzech złotych kul w prawej.
2) Wizerunek herbu stanowi załącznik Nr 2 do Statutu.
§ 3.
1) Gmina posiada osobowość prawną.
2) Samodzielność Gminy podlega ochronie sądowej.
3) Zadania publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów, Gmina
wykonuje we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność.
Rozdział 2
Jednostki pomocnicze Gminy
§ 4.
1) Gmina może tworzyć jednostki pomocnicze, takie jak
sołectwa oraz stosownie do potrzeb i tradycji – inne jednostki pomocnicze.
2) Jednostki pomocnicze tworzy Rada Gminy w drodze
uchwały, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy.
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3) Gmina posiada następujące sołectwa: Bębło, Będkowice, Biały Kościół, Czajowice, Giebułtów, Modlnica, Modlniczka, Prądnik Korzkiewski, Szyce, Tomaszowice, Wielka Wieś, Wierzchowie.
4) Granice sołectw określone są na mapie, stanowiącej
załącznik nr 3 do Statutu.
5) Organizację i zakres działań jednostek pomocniczych
Rada Gminy określa odrębnymi statutami.
6) Jednostki pomocnicze gminy prowadzą gospodarkę
finansową w ramach budżetu Gminy.
7) Rejestr jednostek pomocniczych prowadzi Wójt Gminy.
§ 5.
1) Przewodniczący organu wykonawczego jednostki
pomocniczej uczestniczy w sesjach Rady Gminy.
2) Przewodniczący organu wykonawczego jednostki
pomocniczej może zabierać głos na sesjach Rady
Gminy, nie ma jednak prawa do udziału w głosowaniach oraz składania formalnych i merytorycznych wniosków na sesji.
Rozdział 3
Jednostki organizacyjne Gminy
§ 6.
1) W celu wykonania zadań własnych Gmina tworzy
jednostki organizacyjne.
2) Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych zawiera
załącznik Nr 4 do Statutu.
DZIAŁ II
ZAKRES DZIAŁANIA I ZADANIA WŁASNE GMINY
§ 7.
1) Do zakresu działania Gminy należą wszystkie sprawy
publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone
ustawami na rzecz innych podmiotów, a ponadto
zadania z zakresu administracji rządowej zlecone
ustawami lub wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.
2) Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, w szczególności zadania te obejmują sprawy:
1. ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,
2. gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
3. wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji,
usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych,
zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną
oraz gaz,
4. lokalnego transportu zbiorowego,
5. ochrony zdrowia,
6. pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów
opiekuńczych,
7. gminnego budownictwa mieszkaniowego,
8. edukacji publicznej,
9. kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury oraz ochrony
zabytków i opieki nad zabytkami,
10. kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
11. targowisk i hal targowych,
12. zieleni gminnej i zadrzewień,
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13. cmentarzy gminnych,
14. porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenie i utrzymanie
gminnego magazynu przeciwpowodziowego,
15. utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
16. polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej,
17. wspierania i upowszechniania idei samorządowej,
18. promocji Gminy,
19. współpracy z organizacjami pozarządowymi,
20. współpracy ze społecznościami lokalnymi
i regionalnymi innych państw.
3) Ustawy mogą nakładać na Gminę obowiązek wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji
rządowej, a także z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych
oraz referendów.
4) Zadania z zakresu administracji rządowej, Gmina
może wykonywać również na podstawie porozumienia z organami tej administracji.
5) Gmina może wykonywać zadania z zakresu właściwości powiatu oraz zadania z zakresu właściwości województwa, na podstawie porozumień z tymi jednostkami samorządu terytorialnego.
§ 8.
1) Gmina otrzymuje środki finansowe w wysokości koniecznej do wykonania zadań, o których mowa w § 7
ust. 3-5.
2) Porozumienia, o których mowa w § 7 ust. 4 i 5, określają szczegółowo zasady i terminy przekazania
środków budżetowych na ich realizację.
§ 9.
1) Zadania publiczne Gminy mogą być realizowane
w drodze współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego oraz partnerstwa publiczno
prywatnego.
2) W celu wspierania idei samorządu terytorialnego oraz
obrony interesów, Gmina może tworzyć stowarzyszenia.
DZIAŁ III
WŁADZE GMINY
§ 10.
1) Mieszkańcy gminy podejmują rozstrzygnięcia w głosowaniu powszechnym poprzez wybory i referendum/ lub za pośrednictwem organów Gminy.
2) Organami gminy są:
1. Rada Gminy
2. Wójt Gminy
3) Działalność organów Gminy jest jawna. Zasady dostępu do informacji publicznej określa odrębna
ustawa (ustawa z dnia 6 września 2001 r. – o dostępie do informacji publicznej – Dz. U. Nr 112,
poz. 1198, z późn. zm.) i wydane na jej podstawie
Zarządzenie Wójta Gminy w powyższym zakresie.
4) Zasady i tryb przeprowadzenia wyborów do Rady
Gminy i wyboru Wójta określają odrębne ustawy.
5) Referendum może być przeprowadzone w każdej
sprawie ważnej dla gminy.
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6) Referendum przeprowadza się z inicjatywy Rady lub
na wniosek co najmniej 1/10 mieszkańców uprawnionych do głosowania.
7) Referendum jest ważne jeśli wzięło w nim udział co
najmniej 30 % uprawnionych do głosowania.
8) Referendum w sprawie odwołania Rady Gminy przed
upływem kadencji przeprowadza się wyłącznie na
wniosek mieszkańców na zasadach określonych
w ust. 4 i 5 nie wcześniej jednak niż po upływie
12 m-cy od dnia wyborów lub od dnia ostatniego
referendum w sprawie odwołania Rady Gminy
przed upływem kadencji.
9) Szczegółowy tryb przeprowadzenia referendum określa odrębna ustawa.(ustawa z dnia 15 września 2000 r. – o referendum lokalnym (Dz. U. Nr 88,
poz. 985, z późn. zm.)
DZIAŁ VI
ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA RADY GMINY
Rozdział 1
Funkcjonowanie Rady
§ 11.
1) Rada Gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym
w Gminie.
2) Kadencja Rady Gminy trwa 4 lata, licząc od dnia wyborów.
3) Rada Gminy składa się 15 radnych wybieranych przez
mieszkańców Gminy.
4) Rada działa na sesjach, a pomiędzy sesjami poprzez
swoje Komisje.
5) Do właściwości Rady Gminy należą wszystkie sprawy
pozostające w zakresie działania Gminy o ile ustawy nie stanowią inaczej.
Rozdział 2
Kompetencje Rady
§ 12.
1) Do wyłącznej właściwości Rady Gminy należą
w szczególności sprawy ustrojowe i organizacyjne:
1. uchwalenie Statutu Gminy,
2. ustalanie wynagrodzenia Wójta gminy, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,
3. powoływanie i odwoływanie Skarbnika Gminy na wniosek Wójta,
4. powoływanie stałych i doraźnych komisji Rady,
ustalanie ich składu osobowego i przedmiotu
działania,
5. uchwalanie planów pracy Rady i Komisji Rady.
6. uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
7. podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia
i likwidacji gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek a także
uchwalanie ich statutów, jeżeli przepisy nie
stanowią inaczej,
8. podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia
i ustalania zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez jednostki pomocnicze,
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9. podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielania na ten
cel odpowiednich środków finansowych,
10. podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia
i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz
rozwiązywanie i występowanie z nich,
2) Sprawy gospodarcze należące do właściwości Rady
Gminy:
1. uchwalanie programów gospodarczych,
2. podejmowanie uchwał w sprawie zaciągania zobowiązań w zakresie podejmowania zadań inwestycyjnych i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez Radę
Gminy,
3. podejmowanie uchwał w sprawie zasad zbywania, nabywania i obciążania nieruchomości oraz
ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas
oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony,
4. podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielania na ten
cel odpowiedniego majątku,
5. podejmowanie uchwał w sprawie współpracy ze
społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych
regionalnych,
6. podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
3) Sprawy finansowe należące do właściwości Rady
Gminy:
1. uchwalanie budżetu gminy,
2. podejmowanie uchwał w sprawach podatków
i opłat w granicach określonych w odrębnych
ustawach,
3. podejmowanie uchwał w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów
i akcji,
4. podejmowanie uchwał w sprawie zaciągania
długoterminowych pożyczek i kredytów,
5. podejmowanie uchwał w sprawie emitowania
przez Wójta obligacji oraz określenia zasad ich
zbywania, nabywania i wykupu,
6. podejmowanie uchwał w sprawie ustalenia
maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów
krótkoterminowych zaciąganych przez Wójta
w roku budżetowym,
7. podejmowanie uchwał w sprawie upoważnienia
Wójta do dokonywania zmian w budżecie Gminy w granicach przewidzianych w odrębnych
przepisach,
8. podejmowanie uchwał w sprawie wyrażenia
zgody lub nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy środków stanowiących
fundusz sołecki.
4) Kontrolne i nadzorcze:
1. kontrola działalności Wójta i gminnych jednostek
organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych
Gminy poprzez komisję Rewizyjną,
2. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Wójta
i gminnych jednostek organizacyjnych,
3. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu,
4. podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia
bądź nie udzielenia absolutorium Wójtowi,
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5. podejmowanie uchwał z wykonania uchwał Rady,
6. uchwalanie planów kontroli realizowanych przez
Komisje Rady,
7. rozpatrywanie skarg na organy Gminy zgodnie
z kpa.
5) Różne:
1. podejmowanie uchwał w sprawie herbu Gminy,
nazw ulic, placów publicznych oraz wznoszenia
pomników,
2. podejmowanie uchwał w sprawach przyjęcia
przez Gminę zadań z zakresu administracji rządowej,
3. stanowienie aktów prawa miejscowego, w zakresie określonych przez odrębne przepisy,
4. podejmowanie uchwał w sprawach zaskarżenia
rozstrzygnięć nadzorczych dotyczących Gminy,
5. nadawanie honorowego obywatelstwa Gminy,
6. stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych
odrębnymi ustawami.
Rozdział 3
Organizacja wewnętrzna Rady
§ 13.
1) Rada Gminy wybiera ze swego grona Przewodniczącego i dwóch Wiceprzewodniczących bezwzględną
większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady w głosowaniu tajnym na pierwszej sesji.
2) Odwołanie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących następuje na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady Gminy w trybie określonym
w ust. 1.
3) W przypadku rezygnacji Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego, Rada podejmuje uchwałę
w sprawie przyjęcia rezygnacji nie później niż
w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia rezygnacji.
§ 14.
1) Przewodniczący Rady reprezentuje ją na zewnątrz
oraz kieruje jej pracami przy pomocy Wiceprzewodniczących.
2) Do zadań Przewodniczącego należy:
1. organizowanie pracy Rady,
2. zwoływanie sesji Rady,
3. ustalanie porządku obrad,
4. powiadamianie radnych, mieszkańców Gminy
oraz zaproszonych gości o terminie, miejscu
i porządku obrad,
5. otwieranie, stwierdzanie prawomocności, prowadzenie oraz zakończenie sesji,
6. sprawowanie policji sesyjnej,
7. zarządzanie i przeprowadzanie głosowania nad
projektami uchwał,
8. kierowanie obsługą kancelaryjną posiedzeń Rady,
9. czuwanie nad zapewnieniem warunków niezbędnych do wykonywania przez radnych ich
mandatu,
10. prawidłowe i terminowe przygotowanie materiałów na sesję i doręczenie ich radnym,
11. w zakresie upoważnienia przez Radę jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi na pisma
wpływające do Rady,

3)

4)
5)
6)

7)
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12. koordynacja realizacji zadań Rady i jej organów.
W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań
Przewodniczący może:
1. organizować wspólne narady z Wiceprzewodniczącymi Rady oraz Przewodniczącymi Komisji
Rady Gminy,
2. uczestniczyć w posiedzeniach komisji,
3. nadzorować terminowe udzielanie odpowiedzi
na interpelacje Radnych.
Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący otrzymują
za pełnienie funkcji zryczałtowaną dietę ustaloną
odrębną uchwałą Rady Gminy.
Pod nieobecność Przewodniczącego jego zadania
wykonuje Wiceprzewodniczący Rady Gminy wskazany przez Przewodniczącego.
W przypadku odwołania z funkcji lub wygaśnięcia
mandatu Przewodniczącego lub jednego z Wiceprzewodniczących przed upływem kadencji, Rada
na najbliższej sesji dokonuje wyboru uzupełniającego na tę funkcję.
Funkcji Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego
nie można łączyć z funkcją Przewodniczącego komisji.

§ 15. Przewodniczący lub wyznaczony przez niego
Wiceprzewodniczący Rady Gminy koordynuje z ramienia Rady pracami komisji Rady Gminy.
DZIAŁ V
TRYB PRACY RADY
Rozdział 1
Sesje – postanowienia ogólne
§ 16.
1) Rada Gminy obraduje na sesjach zwoływanych przez
Przewodniczącego w miarę potrzeb nie rzadziej niż
raz na kwartał.
2) Sesje Rady są jawne. Jawność sesji oznacza podanie
do publicznej wiadomości; terminu, miejsca i porządku obrad.
Rozdział 2
Pierwsza sesja nowo wybranej Rady
§ 17.
1) Pierwszą sesję nowo wybranej Rady Gminy zwołuje
Przewodniczący Rady poprzedniej kadencji na
dzień przypadający w ciągu 7 dni po ogłoszeniu
zbiorczych wyników wyborów do rad na obszarze
całego kraju.
2) Czynności związane ze zwołaniem pierwszej sesji
obejmują:
1. określenie daty, godziny i miejsca sesji,
2. przygotowanie projektu porządku obrad sesji,
3. dokonanie otwarcia sesji,
4. powierzenie przewodnictwa obrad najstarszemu
wiekiem spośród radnych obecnych na sesji.
3) Porządek obrad pierwszej sesji powinien obejmować
następujące sprawy:
1. złożenie ślubowania przez Wójta Gminy,
2. złożenie ślubowania przez radnych,
3. wybór Przewodniczącego Rady Gminy
4. wybór wiceprzewodniczących Rady Gminy.
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Rozdział 3
Sesje zwyczajne i nadzwyczajne
§ 18.
1) Sesjami zwyczajnymi są sesje umieszczone w planie
pracy Rady Gminy a także sesje nie umieszczone
w planie pracy Rady, ale zwołane w zwykłym trybie.
2) Sesjami nadzwyczajnymi są sesje nie przewidziane
w planie pracy i zwoływane przez Przewodniczącego w trybie określonym w ust. 4. niniejszego paragrafu.
3) Rada Gminy może w ciągu roku dokonać zmian
i uzupełnień w rocznym planie pracy.
4) Przewodniczący Rady Gminy jest zobowiązany zwołać
sesję nadzwyczajną w ciągu 7 dni od dnia złożenia
wniosku zawierającego porządek obrad wraz
z projektami uchwał przez:
1. Wójta Gminy, lub
2. co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady Gminy.
5) Na wniosek Wójta Przewodniczący Rady obowiązany
jest wprowadzić do porządku obrad najbliższej sesji Rady projekty uchwał, jeżeli wpłynęły one do
Rady Gminy co najmniej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia sesji.
Rozdział 4
Przygotowanie sesji
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2. oświadczenia - zawierające stanowisko w określonej sprawie,
3. apele - zawierające formalnie niewiążące wezwanie
adresatów zewnętrznych do określonego postępowania, podjęcia inicjatywy lub zadania,
4. rezolucje - zawierające wystąpienie w konkretnej
sprawie do innych organów Państwa, gminy;
5. opinie - zawierające oświadczenia wiedzy oraz
oceny.
3) Do deklaracji, oświadczeń, apeli i opinii ma zastosowanie przewidziany w Statucie tryb zgłaszania inicjatywy uchwałodawczej i podejmowania uchwał.
§ 23.
1) Jeżeli przedmiotem obrad sesji mają być sprawy,
które zgodnie z obowiązującymi ustawami są objęte tajemnicą - jawność całości sesji lub jej części
zostaje wyłączona i Rada Gminy obraduje przy
drzwiach zamkniętych.
2) Przed każdą sesją Przewodniczący Rady w uzgodnieniu
z Wójtem ustala listę osób zapraszanych na sesję.
3) W sesjach uczestniczą: Wójt, Zastępca Wójta, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy i Radca Prawny.
4) Do udziału w sesjach – w związku z omawianymi
tematami – mogą zostać zobowiązani także kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych.
Rozdział 5
Przebieg sesji

§ 19.
1) O terminie i miejscu sesji Przewodniczący Rady Gminy zawiadamia pisemnie radnych co najmniej na
7 dni przed terminem obrad przesyłając równocześnie porządek obrad i projekty uchwał.
2) O sesji zwoływanej w trybie § 18 ust. 4 przewodniczący powiadamia radnych nie później niż 3 dni przed
terminem posiedzenia dołączając porządek obrad
wraz z projektami uchwał.
§ 20.
1) Sesja Rady Gminy odbywa się zwyczajowo podczas
jednego posiedzenia.
2) Jeżeli zachodzi konieczność kontynuacji obrad, na
wniosek Przewodniczącego Rady bądź radnego,
Rada może postanowić o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie
na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji.
§ 21.
1) Rada Gminy może rozpocząć obrady tylko w obecności co najmniej połowy swego ustawowego składu.
2) Przewodniczący Rady nie przerywa obrad, gdy liczba
radnych obecnych na sesji zmniejszy się poniżej
połowy składu; jednakże Rada Gminy nie może
wówczas podejmować uchwał.
3) Nazwiska Radnych, którzy opuścili obrady odnotowuje się w protokole.
§ 22.
1) Rada Gminy rozstrzyga w drodze uchwał sprawy
należące do jej kompetencji.
2) Oprócz uchwał Rada Gminy może podejmować:
1. deklaracje - zawierające samo zobowiązanie się
do określonego postępowania,

§ 24. Sesję otwiera, prowadzi i zamyka Przewodniczący lub wyznaczony przez niego Wiceprzewodniczący
Rady Gminy.
§ 25.
1) Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez
Przewodniczącego formuły "otwieram sesję nr kolejny Rady Gminy Wielka Wieś."
2) Po otwarciu sesji Przewodniczący na podstawie listy
obecności i obecności Radnych na sali stwierdza
quorum. W razie jego braku wyznacza nowy termin
posiedzenia i zamyka obrady.
§ 26.
1) Po stwierdzeniu prawomocności sesji, przewodniczący obrad stawia pytanie o ewentualny wniosek
w sprawie zmiany porządku obrad.
2) Z wnioskiem o uzupełnienie bądź zmianę w porządku
obrad może wystąpić Radny lub Wójt na początku
sesji.
3) Zmiana porządku obrad może zostać wprowadzona
w drodze uchwały przyjętej bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady.
§ 27.
1) Porządek obrad powinien obejmować w szczególności:
1. przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji,
2. rozpatrzenie projektów uchwał,
3. interpelacje Radnych i zapytania Radnych,
4. informacje Przewodniczącego Rady o działaniach
podejmowanych w okresie międzysesyjnym;
5. informacja Wójta z działań Gminy w okresie
międzysesyjnym;
6. wolne wnioski.
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§ 28.
1) Przewodniczący Rady Gminy prowadzi obrady według ustalonego porządku otwierając i zamykając
dyskusję nad każdym z punktów.
2) Przewodniczący Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem i zachowaniem porządku obrad zwłaszcza
w odniesieniu do wystąpień radnych i innych osób
uczestniczących w sesji w zakresie tematu, formy
i czasu wystąpienia na sesji.
3) Radni i inne osoby uczestniczące w sesji powinni
współpracować z Przewodniczącym obrad w zakresie sprawnego przebiegu i rzeczowego przygotowania się do obrad poprzez:
1. zapoznanie się z materiałami,
2. rzeczowej dyskusji, zawierającej w jednej wypowiedzi wszystkie wątki dotyczące omawianego
tematu zakończonej konkretnym wnioskiem.
4) Radny ma prawo krótkiego ustosunkowania się do
wypowiedzi przeciwnych oraz do repliki na krytykę
swojego wystąpienia przez innych radnych po
udzieleniu mu głosu przez Przewodniczącego.
5) W przypadku stwierdzenia, że Radny w swoim wystąpieniu wyraźnie odbiega od przedmiotu obrad lub
znacznie przekracza przeznaczony dla niego czas,
przewodniczący może przywołać go do "rzeczy",
a po dwukrotnym przywołaniu odebrać mu głos.
6) Jeżeli treść i sposób zachowania lub wystąpienia
Radnego w sposób oczywisty zakłócają porządek
obrad, bądź uchybiają powadze sesji, przewodniczący przywołuje radnego "do porządku", a gdy
przywołanie nie odniosło skutku może odebrać mu
głos, a w rażących przypadkach nakazać opuścić
miejsce obrad, polecając odnotowanie tego faktu
w protokole.
7) Postanowienia ust. 5 i 6 stosuje się odpowiednio do
osób spoza Rady zaproszonych na sesje i publiczności.
§ 29.
1) Przewodniczący Rady udziela głosu na sesji według
kolejności zgłoszeń.
2) Przewodniczący Rady Gminy może zabierać głos
w każdym momencie obrad.
3) Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością
w sprawie zgłoszenia wniosków o charakterze formalnym, których przedmiotem mogą być w szczególności sprawy:
1. przerwy lub odroczenia sesji,
2. kontynuowania obrad na następnym posiedzeniu,
3. przestrzeganie statutowych zasad obrad,
4. określenie sposobu głosowania,
5. wycofanie określonego tematu z porządku obrad,
6. przeliczania głosów,
7. zamknięcia listy kandydatów przy wyborach,
8. zgłoszenie auto poprawki do projektu uchwały
lub wycofania projektu,
9. zakończenie dyskusji i podjęcie uchwały,
10. zamknięcie listy mówców,
11. ustalenia czasu wystąpienia dyskutantów,
12. zarządzenie przerwy,
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4) Wnioski o charakterze formalnym Przewodniczący
Rady poddaje pod głosowanie. Rada w tych sprawach decyduje zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
5) Poza kolejnością zgłoszeń Przewodniczący udziela
głosu:
1. Wójtowi,
2. Radcy Prawnemu w celu wyjaśnienia wątpliwości,
3. Przewodniczącym komisji Rady Gminy, w której
kompetencji jest omawiany temat.
§ 30. Przewodniczący może udzielić głosu osobie
spoza Rady Gminy.
Rozdział 6
Interpelacje i zapytania
§ 31.
1) Interpelacje i zapytania kierowane są do Wójta Gminy.
2) Interpelacje dotyczą spraw gminnej wspólnoty
o zasadniczym charakterze i powinny zawierać
krótkie przedstawienie stanu faktycznego, będącego jej przedmiotem oraz wynikające zeń pytania.
3) Interpelacje składa się w formie pisemnej Przewodniczącemu Rady Gminy, który niezwłocznie przekazuje je Wójtowi.
4) Wójt odpowiada na interpelacje w formie pisemnej
w terminie 14 dni Przewodniczącemu Rady Gminy
i Radnemu składającemu interpelację.
§ 32.
1) Zapytania składa się w sprawach aktualnych problemów gminy, także w celu uzyskania informacji
o konkretnym stanie faktycznym, pisemnie na ręce
Przewodniczącego Rady Gminy lub ustnie
w trakcie sesji.
2) Jeżeli bezpośrednia odpowiedź na zapytanie nie jest
możliwa, pytany udziela odpowiedzi pisemnej
w terminie 14 dni, a postanowienia § 31 ust. 4 stosuje się odpowiednio.
§ 33.
1) Sprawy osobowe dot. Radnego Rada Gminy rozpatruje w obecności zainteresowanego. Rada jednak
może postanowić inaczej.
2) Postanowienie ust. 1 nie dotyczy przypadków nieusprawiedliwionej nieobecności zainteresowanego
na sesji.
Rozdział 7
Podejmowanie uchwał
§ 34.
1) Po wyczerpaniu listy mówców dot. omawianego punktu
obrad, Przewodniczący Rady zamyka dyskusję.
W razie potrzeby zarządza przerwę w celu umożliwienia właściwej Komisji lub Wójtowi ustosunkowania
się do zgłoszonych w czasie debaty wniosków, a jeśli
zaistnieje taka konieczność przygotowania poprawek
w rozpatrywanym dokumencie.
2) Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący Rady Gminy
rozpoczyna procedurę głosowania.
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3) Po rozpoczęciu procedury głosowania do momentu
zarządzenia głosowania, Przewodniczący Rady
Gminy może udzielić Radnym głosu tylko w celu
zgłoszenia lub uzasadnienia wniosku formalnego
o sposobie lub porządku głosowania.
4) Rada jest związana uchwałą od chwili jej podjęcia.
Rozdział 8
Zakończenie sesji
§ 35.
1) Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący
kończy sesję słowami "Zamykam (numer) sesję
Rady Gminy Wielka Wieś”.
2) Czas od otwarcia sesji do jej zakończenia uznaje się za
czas trwania sesji.
3) Postanowienie ust. 2 dotyczy także sesji, która objęła
więcej niż jedno posiedzenie.
§ 36. Do wszystkich osób pozostających w miejscu
obrad po zamknięciu sesji mają zastosowanie ogólne
przepisy porządkowe właściwe dla danego miejsca.
§ 37.
1) Z każdej sesji pracownik d/s obsługi Rady Gminy
sporządza protokół, w którym muszą być odnotowane podjęte rozstrzygnięcia. W razie nieobecności pracownika zastępstwo ustala Wójt.
2) Protokół powinien odzwierciedlać jej rzeczywisty
przebieg, a w szczególności zawierać:
1. numer, datę, godzinę jej rozpoczęcia i miejsce
odbycia sesji oraz wskazywać numery uchwał,
2. nazwisko Przewodniczącego obrad oraz protokolanta,
3. stwierdzenie prawomocności posiedzenia,
4. odnotowanie przyjęcia protokołu z poprzedniej
sesji,
5. przebieg obrad, w szczególności treść wystąpień
albo ich streszczenie, teksty załączonych jak
również uchwalonych uchwał i wniosków,
6. przebieg głosowania z wyszczególnieniem liczby
głosów „za”, „przeciw”, „wstrzymuje się”,
7. czas i ilość posiedzeń sesji, godzinę zakończenia;
8. każde opuszczenie obrad przez radnego,
9. imiona i nazwiska nieobecnych członków Rady
z ewentualnym podanie przyczyn nieobecności;
10. podpis przewodniczącego oraz osoby sporządzającej protokół
3) Protokoły numeruje się kolejnymi cyframi rzymskimi
odpowiadającymi numerowi sesji w danej kadencji
oraz pełną cyfrą danego roku kalendarzowego.
4) Do protokołu dołącza się:
1. listę obecności,
2. pełne teksty uchwał podjętych na sesji,
3. inne dokumenty, pisma złożone do protokołu,
4. usprawiedliwienia osób nieobecnych.
5) Radni mogą zgłaszać poprawki i uzupełnienia do
protokołu w przerwie między sesjami jednak nie
później niż na najbliższej sesji.

DZIAŁ VI
UCHWAŁY RADY GMINY
Rozdział 1
Głosowanie-rodzaje
§ 38.
1) Sprawy rozpatrywane na sesjach Rada rozstrzyga
podejmując uchwały, które są odrębnymi dokumentami.
2) Rozstrzygnięcia Rady w sprawach proceduralnych
odnotowuje się w protokole jako postanowienia.
3) Uchwała Rady mająca charakter deklaracji, oświadczenia, wniosku, opinii nosi nazwę rezolucji.
4) Do rezolucji ma zastosowanie przewidziany w Statucie tryb zgłaszania inicjatywy uchwałodawczej
i podejmowania uchwał.
§ 39. Uchwały Rady Gminy zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy ustawowego składu Rady w głosowaniu jawnym, chyba że
przepisy ustawowe stanowią inaczej.
§ 40.
1) Z inicjatywą podjęcia uchwały przez Radę mogą występować:
1. Komisje Rady,
2. Wójt Gminy,
3. co najmniej dwóch radnych.
2) Projekty uchwał winny być przedstawione Radzie
wraz z uzasadnieniem oraz źródłami finansowania.
§ 41. Formami głosowania są:
1) głosowanie jawne przez podniesienie ręki,
2) głosowanie jawne imienne,
3) głosowanie tajne.
§ 42.
1) Głosowanie jawne odbywa się przez:
1. podniesienie ręki,
2. podanie nazwiska radnego - jako jawne imienne,
2) Głosowanie jawne przeprowadza Przewodniczący
przy pomocy Wiceprzewodniczących, którym może
powierzyć przeliczanie głosów.
3) W głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki Radni
oddają głosy podnosząc rękę do góry po zadaniu
przez Przewodniczącego Rady kolejno pytania kto
jest „za”, „kto jest przeciw”, „kto się wstrzymał”.
4) W głosowaniu imiennym Radni wywoływani kolejno
przez Przewodniczącego Rady składają jawny głos
do protokołu czy są: „za”, „czy są przeciw”, „czy
wstrzymują się” od głosu.
5) Po przeliczeniu głosów Przewodniczący Rady sumuje
je i porównuje z listą obecności Radnych na sesji.
W razie rozbieżności zarządza przeliczenie Radnych
obecnych w miejscu obrad i wyjaśnia przyczyny
powstania rozbieżności oraz nakazuje odnotowanie
w protokole wyników głosowania.
6) Wyniki głosowania jawnego ogłasza Przewodniczący
obrad dyktując je następnie do protokołu.
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Rozdział 2
Forma uchwał

§ 43.
1) W głosowaniu tajnym Radni głosują za pomocą kart
ostemplowanych pieczęcią Rady, przy czym każdorazowo Rada ustala sposób głosowania, a samo
głosowanie przeprowadza wybrana z grona obecnych Radnych Komisja Skrutacyjna wraz z wyłonionym spośród siebie Przewodniczącym Komisji.
2) Komisja Skrutacyjna przed przystąpieniem do głosowania przelicza ilość sporządzonych kart, objaśnia
sposób głosowania, a następnie przeprowadza je,
rozdając Radnym karty do głosowania.
3) Kart do głosowania nie może być więcej niż Radnych
obecnych na sesji.
4) Po przeliczeniu głosów Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej sporządza i odczytuje protokół, podając
wynik głosowania.
5) Z przeprowadzonego głosowania Komisja Skrutacyjna sporządza protokół, który podpisują wszyscy
członkowie Komisji Skrutacyjnej.
6) Protokół z głosowania przechowuje się łącznie
z protokołem sesji.
7) Karty do głosowania nie wykorzystane niszczy Komisji
Skrutacyjna po przeprowadzeniu głosowania, odnotowując ten fakt w protokole. Wykorzystane karty do
głosowania przechowywane są w zamkniętej kopercie opieczętowanej pieczęcią Rady Gminy i podpisanej przez członków Komisji Skrutacyjnej.
§ 44.
1) "Zwykła większość głosów" oznacza, co najmniej
1 głos więcej "za" od liczby głosów "przeciw". Głosów "wstrzymujących się" nie uwzględnia się przy
ustalaniu wyników głosowania.
2) "Bezwzględna większość głosów" oznacza, co najmniej o 1 głos "za" więcej od sumy pozostałych
ważnie oddanych głosów tzn. "przeciwnych"
i "wstrzymujących się".
3) "Bezwzględna większość ustawowego składu Rady"
oznacza liczbę całkowitą głosów oddanych "za"
wnioskiem, przewyższająca połowę ustawowego
składu Rady
§ 45.
1) W przypadku zgłoszenia poprawek do projektu
uchwały w postaci uzupełnień, skreśleń, zmian
brzmienia treści, treść poprawek musi być dokładnie sprecyzowana.
2) Poprawki zgłoszone do projektu uchwały Rady głosowane są przed głosowaniem nad projektem
uchwały. Jeżeli zgłoszone są dwie lub więcej poprawek to w pierwszej kolejności głosowane są
poprawki najdalej idące. W przypadku równorzędnego charakteru poprawek o kolejności decyduje
kolejność ich zgłoszenia.
3) Projekt uchwały, który nie uzyskał w głosowaniu wymaganej większości uznaje się za odrzucony.
§ 46. W przypadku głosowania w sprawie wyboru
osób, Przewodniczący obrad przed zamknięciem listy
kandydatów pyta każdego z nich czy zgadza się na kandydowanie. Po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej
poddaje pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów
i zarządza wybory.

§ 47.
1) Uchwały Rady Gminy powinny zawierać:
1. datę i tytuł,
2. podstawę prawną,
3. merytoryczną regulację sprawy będącej przedmiotem uchwały,
4. termin wejścia w życie oraz ewentualny czas jej
obowiązywania,
5. określenie sposobu ogłoszenia i organów odpowiedzialnych za jej wykonanie,
6. ewentualne przepisy przejściowe,
2) W przygotowaniu projektów uchwał pomoc merytoryczną, organizacyjną i prawną zapewnia Wójt
Gminy lub wskazane przez niego właściwe referaty/wydziały Urzędu.
§ 48. Uchwały podpisuje Przewodniczący Rady,
a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący prowadzący obrady sesji.
§ 49. Uchwały numeruje się uwzględniając numer
sesji (cyframi rzymskimi), kolejny numer uchwały (cyframi arabskimi), i pełną cyfrę roku podjęcia uchwały.
§ 50.
1) Uchwały ewidencjonuje się w rejestrze uchwał
i przechowuje wraz z protokołami sesji.
2) Oryginały uchwał Rady podpisane przez Przewodniczącego Rady, Wójt przedkłada Wojewodzie
w ciągu 7 dni od ich podjęcia.
3) Gdy dana uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego, oryginał uchwały obok podpisu Przewodniczącego Rady, winien być opatrzony okrągłą pieczęcią urzędową i wraz z trzema kopiami oraz wnioskiem
o ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym przesłany do
Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
§ 51. Uchwały w sprawie uchwalenia budżetu i jego
zmian, przyjęcia sprawozdania z jego wykonania,
w sprawie podatków, w sprawie absolutorium i inne
dotyczące spraw finansowych, Wójt w terminie 7 dni
przesyła do Regionalnej Izby Obrachunkowej.
DZIAŁ VII
RADNI
Rozdział 1
Obowiązki Radnych Gminy
§ 52.
1) Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu
radni składają ślubowanie.
2) Radny reprezentuje wyborców, utrzymuje stałą więź
z mieszkańcami oraz ich organizacjami, przyjmuje
zgłaszane postulaty i przedstawia je organom gminy do rozpatrzenia
3) Radni winni pełnić dyżury w swoich okręgach wyborczych w terminie i miejscu podanym do wiadomości wyborców.
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4) Radni zobowiązani są brać udział w pracach Rady i jej
Komisjach, do których zostali wybrani.
§ 53. Radny korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.
§ 54.
1) Radni mogą tworzyć kluby radnych skupiające co
najmniej 5 radnych.
2) Radny może należeć tylko do jednego klubu.
3) Władze klubów podają do wiadomości Rady Gminy
ich składy osobowe oraz wewnętrzny regulamin.
§ 55.
1) Radny nie może wykonywać pracy:
1. w ramach stosunku pracy w urzędzie gminy,
w którym uzyskał mandat,
2. wykonywać funkcji kierownika lub jego zastępcy
w jednostce organizacyjnej gminy,
3. prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego, w której radny
uzyskał mandat, zarządzać taką działalnością lub
być przedstawicielem czy pełnomocnikiem
w prowadzeniu takiej działalności.
2) Radni nie mogą być członkami władz zarządzających,
kontrolnych i rewizyjnych ani pełnomocnikami
handlowymi spółek prawa handlowego z udziałem
gminnych osób prawnych lub podmiotów gospodarczych, w których uczestniczą takie osoby. Wybór lub powołanie radnego do tych władz są
z mocy prawa nieważne.
Rozdział 2
Uczestniczenie w sesjach
§ 56.
1) Radni potwierdzają swoją obecność na sesjach Rady
Gminy, posiedzeniach Komisji podpisem na liście
obecności.
2) Radny powinien w razie niemożności uczestnictwa
w sesji, posiedzeniu Komisji, powiadomić z wyprzedzeniem o swojej nieobecności, odpowiednio
Przewodniczącego Rady lub Przewodniczącego
Komisji.
3) W przypadku notorycznego uchylania się przez Radnego od wykonywania jego obowiązków Rada
Gminy na wniosek Przewodniczącego Rady, po
wysłuchaniu wyjaśnień Radnego, może podjąć
uchwałę o udzieleniu mu upomnienia.
§ 57. W celu umożliwienia brania udziału przez
Radnego w pracach organów gminy, pracodawca obowiązany jest zwolnić go od pracy zawodowej.
§ 58. Wójt wystawia Radnym dokument podpisany
przez Przewodniczącego Rady, w którym stwierdza się
pełnienie funkcji radnego.
Rozdział 3
Komisje Rady
§ 59.
1) Do pomocy w realizacji swoich zadań Rada Gminy
w drodze odrębnych uchwał może powołać ze
swojego grona stałe lub doraźne komisje ustalając
przedmiot ich działania i skład osobowy, przy czym
skład komisji nie może przekraczać 7 osób.
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2) Posiedzenia komisji stałych lub doraźnych powinny
odbywać się w miarę potrzeby i zgodnie z ustalonym przez Radę Gminy rocznym planem pracy.
3) Członkowi Komisji wybierani są przez Radę w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
4) Komisje wybierają ze swego składu przewodniczących i zastępcę przewodniczącego.
§ 60.
1) Rada powołuje następujące stałe Komisje:
1. Rewizyjną,
2. Budżetu i Finansów,
3. Inwestycyjną,
4. Kultury, oświaty, zdrowia i spraw socjalnych,
5. Turystyki, sportu, bezpieczeństwa i promocji,
6. Rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska.
2) W czasie trwania kadencji Rada Gminy może powoływać doraźne komisje do określonych zadań określając ich skład i zakres działania.
3) Radny ma obowiązek być członkiem co najmniej jednej komisji stałej, przy czym może być członkiem
najwyżej 3 (trzech) komisji stałych.
§ 61.
1) Do zadań komisji stałych , w zakresie spraw, do których zostały powołane należy w szczególności:
1. doradztwo i inicjowanie działań Rady,
2. opiniowanie projektów uchwał,
3. występowanie z inicjatywą uchwałodawczą,
4. kontrola Wójta i gminnych jednostek organizacyjnych,
5. opiniowanie i załatwianie spraw zleconych przez
Radę,
6. kontrola wykonania uchwał Rady i przyjętych
wniosków,
7. badanie rzetelności informacji i sprawozdań składanych przez Wójta i jednostki organizacyjne,
8. kontrola działalności jednostek pomocniczych.
2) Zadania komisji doraźnej określa Rada Gminy
w uchwale powołującej taką komisję.
3) Komisje podlegają wyłącznie Radzie Gminy przedkładając jej plany pracy oraz sprawozdania z działalności.
4) W posiedzeniach Komisji mają obowiązek uczestniczenia upoważnieni pracownicy urzędu lub gminnych
jednostek organizacyjnych na zaproszenie Przewodniczącego Komisji w uzgodnieniu z Wójtem.
5) Posiedzenia Komisji odbywają się w miarę potrzeb,
nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
6) O planowanym terminie i tematyce posiedzenia Komisji, Radnych informuje Przewodniczący Komisji.
7) Przewodniczący zobowiązany jest zwołać posiedzenie
Komisji na wniosek co najmniej dwóch członków
Komisji lub Przewodniczącego Rady.
8) Rozstrzygnięcia Komisji zapadają zwykłą większością
głosów przy obecności co najmniej połowy składu
Komisji.
9) Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół, który
podpisują wszyscy jej członkowie a Przewodniczący Komisji niezwłocznie przekazuje Przewodniczącemu Rady.
10) W posiedzeniach komisji mogą uczestniczyć radni
nie będący jej członkami, mogą oni zabierać głos
w dyskusji i składać wnioski bez prawa udziału
w głosowaniu.
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11) Udział w posiedzeniach komisji uczestniczący Radni
poświadczają złożeniem podpisu na liście obecności.
Rozdział 4
Zakres działania komisji stałych.
§ 62.
1) Do zadań Komisji Budżetu i Finansów należy między
innymi opiniowanie i kontrolowanie:
1. całokształtu zagadnień planowania gospodarczego i finansowego gminy,
2. ustalanie podatków i opłat oraz ich realizacji na
podstawie odrębnych ustaw,
3. działalności finansowej Wójta i gminnych jednostek organizacyjnych ,
4. wniosków sołectw o wyodrębnienie w budżecie
gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
2) Do zadań Komisji Inwestycyjnej należy współdziałanie, opiniowanie i kontrolowanie w zakresie:
1. planowania działalności inwestycyjnej i remontowej w Gminie,
2. wyborze optymalnych projektów inwestycyjnych
(z punktu widzenia krótko i długookresowych
celów gminy),
3. proponowanych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych dla zapewnienia
efektywności gospodarczej przedsięwzięć inwestycyjnych.
3) Do zadań Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw
Socjalnych należy: wnioskowanie, kontrolowanie
i opiniowanie spraw związanych z:
1. upowszechnianiem kultury i folkloru,
2. oświatą, a w tym szkołami, przedszkolami, bibliotekami i innymi placówkami oświatowo wychowawczymi,
3. ochroną zdrowia i pomocy społecznej,
4. organizowaniem imprez kulturalnych i folklorystycznych.
4) Do zadań Komisji Turystyki, Sportu, Bezpieczeństwa
i Promocji należy: wnioskowanie, kontrolowanie
i opiniowanie spraw związanych z:
1. sportem w klubach sportowych / LKS i innych/
oraz szkołach,
2. rozwojem turystyki,
3. działalnością promocyjną Gminy,
4. organizowaniem imprez sportowo – rekreacyjnych.
5. bezpieczeństwem mieszkańców Gminy.
5) Do zadań Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony
Środowiska należy wnioskowanie, kontrolowanie
i opiniowanie spraw związanych z:
1. rozwojem rolnictwa i usług rolniczych,
2. zagospodarowaniem gruntów rolnych,
3. zalesianiem nieużytków,
4. planem zagospodarowania przestrzennego i ekorozwoju,
5. zaopatrzeniem mieszkańców w wodę,
6. kanalizacją i utrzymaniem czystości środowiska,
7. działalnością sieci handlowej i usług na terenie
gminy,
§ 63. Zakres działania Komisji Doraźnych określa
Rada w uchwale o powołaniu.
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Rozdział 5
Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej

§ 64. Komisja Rewizyjna jest Stałą Komisją powołaną
do wykonywania zadań związanych z realizacją funkcji
kontrolnej Rady Gminy w zakresie wynikającym z :
1) ustawy o samorządzie gminnym,
2) ustaw szczególnych,
3) Statutu Gminy,
4) Innych Uchwał Rady Gminy.
§ 65.
1) Komisja Rewizyjna w wykonywaniu zadań, o których
mowa § 64, w szczególności:
1. kontroluje działalność Wójta Gminy i podporządkowane mu jednostki,
2. gromadzi, analizuje i opracowuje dla potrzeb
oceny Wójta:
a) sprawozdania Wójta z wykonania Uchwał
Rady Gminy,
b) opinie innych Komisji Rady Gminy w sprawie
skutków podjętych i wykonywanych zarządzeń Wójta,
c) wyniki kontroli zewnętrznej i wewnętrznej
Wójta i podporządkowanych mu jednostek,
3. może wystąpić do Rady Gminy o zainicjowanie
kontroli zewnętrznej i wewnętrznej Wójta
i jednostek mu podległych,
4. współpracuje z właściwymi komisjami Rady Gminy
w rozpatrywania skarg na działalność Wójta oraz
rozpatrywania i załatwiania wniosków, a także
przygotowania projektów stanowisk Rady Gminy
w sprawach skarg i wniosków,
5. opiniuje projekt stanowiska Komisji Budżetowej
Gminy w sprawie absolutorium dla Wójta,
6. przygotowuje coroczną ocenę pracy Wójta Gminy, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych gminy.
§ 66.
1) Rada Gminy ze swego składu powołuje do Komisji
Rewizyjnej Radnych w liczbie 5.
2) Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród
siebie Przewodniczącego i Zastępcę przewodniczącego komisji.
3) W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą być powołani
Radni pełniący funkcję Przewodniczącego Rady
i Wiceprzewodniczącego Rady.
§ 67.
1) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej organizuje pracę
Komisji Rewizyjnej i prowadzi jej obrady.
W przypadku nieobecności Przewodniczącego Komisji lub niemożności działania, jego zadania wykonuje Zastępca.
2) Posiedzenia Komisji winny odbywać się w miarę
potrzeby i zgodnie z uchwalonym przez Radę Gminy rocznym planem pracy.
§ 68.
1) Członkowie Komisji Rewizyjnej podlegają wyłączeniu
od udziału w jej działaniach, gdy zachodziłaby uzasadniona obawa co do bezstronności członka Komisji.
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2) W sprawach wyłączenia Zastępcy Przewodniczącego
Komisji Rewizyjnej oraz poszczególnych członków decyduje pisemnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
3) O wyłączeniu Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
rozstrzyga Rada.
4) Wyłączony członek Komisji Rewizyjnej może odwołać
się pisemnie od rozstrzygnięcia w przedmiocie wyłączenia przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, do Rady Gminy w terminie 3 dni od daty powzięcia wiadomości o treści rozstrzygnięcia.
A. Zasady kontroli
§ 69.
1) Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Wójta,
gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek
pomocniczych Gminy pod względem:
1. legalności,
2. gospodarności,
3. rzetelności,
4. celowości,
5. zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym
2) Komisja Rewizyjna bada gospodarkę finansową kontrolowanych podmiotów, a w szczególności opiniuje wykonanie budżetu gminy.
3) Występuje z wnioskiem do Rady Gminy w sprawie
udzielenia lub nie udzielenia absolutorium Wójtowi.
4) Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową.
§ 70. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole na
podstawie rocznego planu kontroli, a ponadto:
1) na zlecenie Rady Gminy,
2) na wniosek Przewodniczącego Rady Gminy,
3) na uzgodniony z Przewodniczącym Rady Gminy wniosek Radnego, albo przewodniczącego Komisji Rady,
4) poza planem kontroli po zawiadomieniu Przewodniczącego Rady Gminy.
1. Komisja Rewizyjna uchwala plan kontroli obejmujący w szczególności przedmiot, zakres oraz
termin kontroli.
2. Roczny plan kontroli przekazuje się Przewodniczącemu Rady Gminy, a później przedkładany
jest on Radzie Gminy do zatwierdzenia.
3. O terminie zamierzonej kontroli, poza kontrolą
wynikającą z rocznego planu kontroli, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zawiadamia Wójta
oraz kierownika jednostki kontrolowanej.
§ 71. Komisja Rewizyjna przeprowadza następujące
rodzaje kontroli:
1) kompleksowe - obejmujące całość działalności kontrolowanego podmiotu z zakresu działalności kontrolowanego podmiotu, stanowiące niewielki
fragment w jego działalności,
2) problemowe - obejmujące wybrane zagadnienia lub
zagadnienie z zakresu działalności kontrolowanego
podmiotu, stanowiące niewielki fragment w jego
działalności,
3) sprawdzające - podejmowane w celu ustalenia, czy
wyniki poprzedniej kontroli zostały uwzględnione
w toku postępowania danego podmiotu.
§ 72.
1) Kontroli Komisji Rewizyjnej nie podlegają zamierzenia przed ich zrealizowaniem, co w szczególności
dotyczy projektów dokumentów mających stano-

2)
3)
4)
5)

Poz. 3627

wić podstawę określonych działań / kontrola
wstępna.
Rada Gminy może nakazać Komisji Rewizyjnej zaniechanie, a także przerwanie kontroli lub odstąpienie
od poszczególnych czynności kontrolnych.
Rada może nakazać rozszerzenie lub zawężenie zakresu i przedmiotu kontroli.
Uchwały Rady, o których mowa w ust. 2-3 wykonywane są niezwłocznie.
Komisja Rewizyjna jest zobowiązana do przeprowadzenia kontroli, w każdym przypadku podjęcia
uchwały przez Radę. Dotyczy to zarówno kontroli
kompleksowych, jak i kontroli problemowych oraz
sprawdzających.
§ 73.

1) Postępowanie kontrolne przeprowadza się w sposób
umożliwiający bezstronne i rzetelne ustalenie stanu
faktycznego w zakresie kontrolowanego podmiotu.
2) Stan faktyczny ustala się na podstawie dowodów
zebranych w toku postępowania kontrolnego.
3) Jako dowód w sprawie może być wykorzystane
wszystko, co nie jest sprzeczne z prawem.
4) Jako dowody mogą być w szczególności wykorzystane: dokumenty, wyniki oględzin, zeznania świadków, opinie biegłych oraz pisemne wyjaśnienia
i oświadczenia kontrolowanych.
B. Tryb kontroli
§ 74.
1) Kontroli dokonują w imieniu Komisji Rewizyjnej zespół kontrolny składający się co najmniej z dwóch
członków Komisji.
2) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wyznacza na piśmie
kierownika zespołu kontrolnego, który dokonuje podziału czynności pomiędzy kontrolujących.
3) Kontrole przeprowadzane są na podstawie pisemnego upoważnienia wydanego przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, określającego kontrolowany podmiot, zakres kontroli oraz osoby wyznaczone do przeprowadzenia kontroli.
4) Kontrolujący zobowiązani są przed przystąpieniem
zespołu do czynności kontrolnych okazać kierownikowi kontrolowanego podmiotu upoważnienie,
o których mowa w ust.3 oraz dowody osobiste.
§ 75.
1) W razie powzięcia w toku kontroli uzasadnionego
podejrzenia popełnienia przestępstwa, kierownik
zespołu kontrolnego niezwłocznie zawiadamia
o tym Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, a on
niezwłocznie powiadamia o tym Wójta oraz Przewodniczącego Rady Gminy. Zebrane dowody
w sprawie zostają przedstawione na posiedzeniu
Rady Gminy w celu podjęcia decyzji o przekazaniu
ich organom ścigania.
2) Jeżeli podejrzenie dotyczy osoby Wójta, kierownik
zespołu kontrolnego zawiadamia o tym Przewodniczącego Rady Gminy.
§ 76.
1) Kierownik kontrolowanego podmiotu zobowiązany
jest zapewnić warunki i środki dla prawidłowego
przeprowadzenia kontroli.
2) Kierownik kontrolowanego podmiotu jest w szczególności zobowiązany do przedkładania, na każde
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żądanie kontrolującym dokumentów i materiałów
niezbędnych do przeprowadzenia kontroli.
3) Kierownik kontrolowanego podmiotu ma obowiązek
umożliwić Kontrolującym wstęp do obiektów i pomieszczeń podległych podmiotowi.
4) Kierownik kontrolowanego podmiotu, który odmówi
wykonania czynności, o których mowa w ust. 1, 2
i 3, zobowiązany jest do niezwłocznego złożenia na
ręce osoby kontrolującej pisemnego wyjaśnienia.
5) Na żądanie kontrolujących, kierownik kontrolowanego podmiotu zobowiązany jest udzielić ustnych
i pisemnych wyjaśnień.
§ 77. Czynności kontrole wykonywane są w miarę
możliwości w dniach oraz godzinach pracy kontrolowanego podmiotu.
C. Protokoły kontroli
§ 78. Kontrolujący sporządzają protokół pokontrolny z przeprowadzonej kontroli - w terminie 7 dni od daty
jej zakończenia, który obejmuje:
1) wskazanie miejsca, przedmiotu i terminu kontroli,
2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład zespołu
kontrolnego z podaniem pełnionej funkcji,
3) określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu
objętego kontrolą,
4) imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu,
5) przebieg czynności kontrolnych, wnioski kontroli oraz
dowody potwierdzające ustalenia zawarte w protokole,
6) datę i miejsce podpisania protokołu,
7) Protokół pokontrolny może zawierać wnioski oraz
propozycje co do sposobu i terminu usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku kontroli.
§ 79.
1) W przypadku odmowy podpisania protokołu przez
kierownika kontrolowanego podmiotu jest on zobowiązany do złożenia - w terminie 3 dni od daty
odmowy - pisemnego wyjaśnienia jej przyczyn.
2) Wyjaśnienia, o których mowa w ust. 1 składa się na
ręce Kierownika Zespołu Kontrolnego, który przedkłada go Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej
wraz z protokołem.
§ 80.
1) Kierownik kontrolowanego podmiotu może złożyć na
ręce Przewodniczącego Rady uwagi dotyczące kontroli i jej wyników.
2) Uwagi, o których mowa w ust. 1 składa się w terminie
7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protokołu pokontrolnego do
podpisania.
§ 81.
1) Oryginał protokołu przechowywany jest w aktach
Komisji Rewizyjnej, natomiast odpisy uwierzytelnione przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
i kierownika zespołu kontrolującego przekazane są:
1. Przewodniczącemu Rady Gminy;
2. Wójtowi;
3. Kierownikowi jednostki kontrolowanej;
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D. Plan pracy i sprawozdania Komisji Rewizyjnej
§ 82.

1) Komisja Rewizyjna przedkłada Radzie do zatwierdzenia plan pracy w terminie do dnia 31 marca każdego roku.
2) Plan przedłożony Radzie musi zawierać co najmniej:
1. terminy odbywania posiedzeń,
2. terminy i wykaz jednostek, które zostaną poddane kontroli,
3) Rada Gminy zatwierdza uchwalony przez Komisję Rewizyjną projekt rocznego planu kontroli, uwzględniając
terminy poszczególnych kontroli.
§ 83.
1) Komisja Rewizyjna składa Radzie- w terminie do dnia
31 stycznia każdego roku - roczne sprawozdanie ze
swojej działalności za rok poprzedni.
2) Sprawozdanie powinno zawierać:
1. liczbę, podmiot, przedmiot, miejsce, rodzaj i czas
przeprowadzonych kontroli,
2. wykaz najważniejszych nieprawidłowości wykrytych w toku kontroli,
3. wykaz uchwał podjętych przez Komisję Rewizyjną,
4. wykaz analiz kontroli dokonanych przez inne
podmioty wraz z najważniejszymi, wnioskami,
wynikającymi z tych kontroli,
3) Poza przypadkiem określonym w ust. 1, Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie ze swojej działalności
po podjęciu stosownej uchwały Rady, określającej
przedmiot i termin złożenia sprawozdania.
E. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej
§ 84.
1) Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach zwołanych przez jej Przewodniczącego, zgodnie z zatwierdzonym planem pracy, a także w razie uzasadnionej potrzeby.
2) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zwołuje posiedzenia, które nie są objęte zatwierdzonym planem pracy
Komisji, po uzgodnieniu z Przewodniczącym Rady.
3) Posiedzenia, o jakich mowa w ust. 2, mogą być zwoływane z własnej inicjatywy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, a także na pisemny umotywowany
wniosek:
1. Przewodniczącego Rady Gminy,
2. Radnych w liczbie co najmniej 5,
3. Członków Komisji Rewizyjnej w liczbie co najmniej 3,
4) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może zaprosić na
posiedzenia Komisji:
1. Radnych nie będących członkami Komisji Rewizyjnej,
2. Osoby powołane na wniosek Komisji Rewizyjnej
w charakterze biegłych lub ekspertów.
5) W posiedzeniach Komisji Rewizyjnej mogą brać
udział tylko jej członkowie oraz zaproszone osoby.
6) Z posiedzeń Komisji Rewizyjnej należy sporządzić protokół, który winien być podpisany przez wszystkich
członków komisji uczestniczących w posiedzeniu.
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§ 85. Wnioski lub uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Komisji w głosowaniu jawnym.
§ 86. Komisja Rewizyjna może korzystać z porad,
opinii i ekspertyz osób posiadających wiedzę fachową
w zakresie związanym z przedmiotem jej działania.
§ 87.
1) Komisja Rewizyjna może na zlecenie Rady lub po
powzięciu stosownych uchwał lub wniosków przez
wszystkie zainteresowane komisje, współdziałać
w wykonywaniu funkcji kontrolnej z innymi komisjami
Rady, w zakresie ich właściwości rzeczowej.
2) Współdziałanie może polegać w szczególności na
wymianie uwag, informacji i doświadczeń dotyczących działalności podmiotu kontrolowanego.
DZIAŁ VIII
ORGAN WYKONAWCZY- WÓJT
Rozdział 1
Kadencja Wójta
§ 88.
1) Organem wykonawczym Gminy jest Wójt Gminy,
którego kadencja rozpoczyna się w dniu złożenia
ślubowania wobec Rady Gminy.
2) Kadencja Wójta upływa z dniem upływu kadencji
Rady Gminy. Wójt pełni obowiązki do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego Wójta.
§ 89.
1) Zasady i tryb wyboru Wójta oraz wygaśnięcie mandatu Wójta określa ustawa.
2) Wójt kieruje bieżącymi sprawami Gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
3) Czynności z zakresu nawiązania stosunku pracy
z Wójtem wykonuje Przewodniczący Rady Gminy
4) Wynagrodzenie Wójta ustala Rada Gminy.
Rozdział 2
Tryb pracy Wójta
§ 90.
1) Wójt wykonuje uchwały Rady Gminy oraz zadania
Gminy określone przepisami prawa
2) Do zadań Wójta Gminy należy w szczególności:
1. Przygotowanie projektów uchwał Rady Gminy;
2. Określenie sposobu wykonywania uchwał;
3. Gospodarowanie mieniem komunalnym;
4. Wykonywanie budżetu;
5. Zaciąganie zobowiązań finansowych do wysokości ustalonej przez Radę Gminy;
6. Zatrudnianie i zwalnianie pracowników Urzędu
i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy;
7. Wykonywanie zadań zleconych oraz przejętych
na podstawie stosownych porozumień z zakresu administracji rządowej;
8. Przedkładanie wniosków o zwołanie sesji Rady
Gminy;
9. W przypadkach nie cierpiących zwłoki wydawanie przepisów porządkowych w formie zarządzeń.
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3) W realizacji zadań własnych gminy Wójt podlega
wyłącznie Radzie Gminy.
§ 91.
1) Wójt Gminy wykonuje zadania przy pomocy Urzędu
Gminy;
2) Organizacja i zasady funkcjonowania Urzędu Gminy
określa regulamin organizacyjny nadany przez
Wójta w drodze zarządzenia;
3) Kierownikiem Urzędu Gminy jest Wójt Gminy;
4) Wójt może powierzyć prowadzenie spraw Gminy
w swoim imieniu zastępcy Wójta lub Sekretarzowi
Gminy;
5) Wójt Gminy wykonuje uprawnienia zwierzchnika
służbowego w stosunku do pracowników urzędu
oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych;
6) Wójt wydaje decyzje administracyjne, postanowienia,
zaświadczenia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej. Do ich wydawania
Wójt może upoważnić innych pracowników Urzędu
Gminy;
§ 92. Czynności z zakresu prawa pracy z Wójtem –
z wyłączeniem nawiązania stosunku pracy, o którym mowa w § 89 ust. 3 Statutu - wykonuje Sekretarz Gminy.
§ 93.
1) Pracownicy Urzędu Gminy są zatrudniani w ramach
stosunku pracy na podstawie:
1. wyboru- Wójt
2. powołania- zastępca Wójta i Skarbnik Gminy.
3. umowy o pracę - pozostali pracownicy
2) Stosunek pracy z pracownikami zatrudnionymi na
podstawie powołania oraz na podstawie umowy
o pracę nawiązuje Wójt.
§ 94. Zastępca Wójta wykonuje zadania w zakresie
ustalonym przez Wójta w drodze zarządzenia.
§ 95. Sekretarz Gminy:
1) Zapewnia właściwą organizację pracy i sprawne
funkcjonowanie Urzędu oraz realizuje politykę zarządzania zasobami ludzkimi.
2) Prowadzi sprawy Gminy powierzone mu przez Wójta
w zakresie przez niego ustalonym.
3) W przypadku braku zastępcy Wójta, Sekretarz zastępuje Wójta w razie jego nieobecności lub niemożności pełnienia obowiązków we wszystkich sprawach z wyjątkiem spraw zastrzeżonych dla Wójta.
§ 96.
1) Skarbnik Gminy zapewnia prawidłową gospodarkę
finansową Gminy poprzez:
a) koordynacje działań w zakresie opracowywania
budżetu i jego wykonania.
b) nadzór nad prawidłową realizacją wydatków
w formie kontrasygnaty.
c) kontrolę legalności dokumentów dotyczących
wykonywania budżetu oraz jego zmian.
d) opracowywanie zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonania budżetu i ich analizę.
2) Skarbnik Gminy jest Głównym Księgowym budżetu
Gminy.
3) Zadania Skarbnika jako Głównego Księgowego budżetu Gminy określają odrębne przepisy.
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DZIAŁ XI
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO
§ 97.
1)

W zakresie upoważnień określonych ustawą
o samorządzie gminnym, Gminie przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze Gminy.
2) Akty prawa miejscowego ustanowione przez Radę
Gminy w drodze uchwały publikuje się w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
3) Dniem ogłoszenia aktu prawa miejscowego jest dzień
publikacji w Dzienniku Urzędowym
4) W zakresie nieuregulowanym w przepisach powszechnie obowiązujących, Rada Gminy może wydawać przepisy porządkowe, niezbędne dla ochrony życia lub zdrowia obywateli oraz dla zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego.
§ 98.
1) Urząd Gminy prowadzi zbiór aktów prawa miejscowego dostępny do powszechnego wglądu.
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2) Zbiór jest udostępniany w siedzibie Urzędu Gminy i w
godzinach pracy Urzędu.
DZIAŁ X
PRZEPISY KOŃCOWE
§ 99. Statut Gminy i jego zmianę uchwala Rada
Gminy zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Rady.
§ 100. W sprawach nieuregulowanych niniejszym
Statutem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
§ 101.
1) Statut niniejszy wchodzi w życie w terminie 14 dni od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Małopolski.
2) Z dniem wejścia w życie niniejszego brzmienia Statutu Gminy, traci moc dotychczasowe brzmienie Statutu Gminy nadane Uchwałą Nr XXXIV/245/2009
Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 30 czerwca 2009 r.
Przewodniczący Rady
Krystyna Sułko
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Załącznik Nr 1
do Statutu Gminy Wielka Wieś
Granice Gminy Wielka Wieś

Przewodniczący Rady
Krystyna Sułko
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Załącznik Nr 2
do Statutu Gminy Wielka Wieś

Herb Gminy Wielka Wieś

Przewodniczący Rady
Krystyna Sułko
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Załącznik Nr
N 3
do Statutu Gminy Wielka Wieś

Granice Sołectw

Przewodniczący Rady
Krystyna Sułko
Załącznik Nr 4
do Statutu Gminy Wielka Wieś
Wykaz Gminnych Jednostek Organizacyjnych
1. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu.
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi.
3. Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny
Administracyjny Szkół.
4. Gimnazjum im. Księdza Jana Twardowskiego w Białym Kościele.
5. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Modlnicy.
6. Szkoła Podstawowa w Będkowicach.
7. Szkoła Podstawowa w Bęble.
8. Szkoła Podstawowa im. Księdza Stanisława KonarKona
skiego w Wielkiej Wsi.
3627

9. Szkoła Podstawowa im. Świętej Królowej Jadwigi
w Białym Kościele.
10. Przedszkole Samorządowe w Białym Kościele.
11. Przedszkole Samorządowe w Modlniczce.
12. Przedszkole Samorządowe w Wielkiej Wsi.
13. Gminna Biblioteka Publiczna w Wielkiej Wsi z Filią
w Bęble.
Przewodniczący Rady
Krystyna Sułko
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POROZUMIENIE NR EKS.RI.273.106.2011
ZARZĄDU POWIATU CHRZANOWSKIEGO
z dnia 11 maja 2011 r.
zawarte w Chrzanowie pomiędzy:
Gminą Chrzanów, zwaną dalej Gminą, z siedzibą przy
Al. Henryka 20 w Chrzanowie reprezentowaną przez:

§ 2. Finansowanie zadań w zakresie prowadzenia
szkoły odbywać się będzie z subwencji oświatowej
i dochodów własnych Powiatu Chrzanowskiego.
§ 3.

Ryszarda Kosowskiego – Burmistrza,
a Powiatem Chrzanowskim zwanym dalej Powiatem
z siedzibą przy ul. Partyzantów 2 w Chrzanowie reprezentowanym przez:
1) Adama Potockiego – Starostę
2) Marię Siuda - Wicestarostę
w sprawie założenia i prowadzenia szkoły, której
prowadzenie należy do zadań własnych Gminy, przez
Powiat Chrzanowski Gimnazjum dla Dorosłych
w Chrzanowie.
Działając na podstawie art. 5 ust. 5b ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. z 2004 r.
Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), strony postanawiają, co
następuje:
§ 1. Powiat Chrzanowski założy i poprowadzi szkołę
o nazwie „Gimnazjum dla Dorosłych w Chrzanowie”,
która rozpocznie działalność od 1 września 2011 r.

1. Porozumienie zawarte zostaje na czas nieokreślony.
2. Wszelkie zmiany w porozumieniu wymagają formy
pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Porozumienie może zostać rozwiązane przez każdą ze
stron za uprzednim 6-cio miesięcznym wypowiedzeniem ze skutkiem na koniec roku szkolnego.
§ 4. Porozumienie sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron
i jeden egzemplarz do publikacji.
§ 5. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Starosta Chrzanowski
Adam Potocki

Burmistrz Chrzanowa
Ryszard Kosowski

Wicestarosta
Maria Siuda
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POROZUMIENIE NR 15.2011
POWIATU TARNOWSKIEGO I GMINY TARNÓW
z dnia 13 lipca 2011 r.
w sprawie wykonania chodników w ciągach dróg powiatowych nr 1350K, 1396K,1356K
w miejscowościach Koszyce Małe, Zgłobice, Koszyce Wielkie.
zawarte w dniu 13 lipca 2011r. w Tarnowie pomiędzy
Powiatem Tarnowskim zwanym dalej Powiatem, reprezentowanym przez:
1. Mieczysława Krasa -Starostę
2. Mirosława Banacha - Wicestarosta
a Gminą Tarnów, zwaną dalej Gminą, reprezentowaną
przez:
1) Grzegorza Kozioł - Wójta Gminy Tarnów
2) Irenę Podraza - Skarbnika Gminy
w sprawie wykonania chodników i ścieżek rowerowych
w ciągach dróg powiatowych.
§ 1. Powiat i Gmina zawierają porozumienie na
podstawie art. 4 ust. 1 pkt 6 i art. 5 ust. 2 i 3 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.
U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 19 ust.
4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz.115 z póżn. zm.).
§ 2. Powiat przekazuje, a Gmina przejmuje do realizacji zadanie pn.

1) wykonanie ścieżki rowerowej w miejscowości Koszyce Małe w ciągu drogi powiatowej nr 1350 K Koszyce Małe – Zgłobice, o długości ok. 450 mb,
2) wykonanie odbudowy chodnika w miejscowości
Zgłobice w ciągu drogi powiatowej nr 1396 K
Zgłobice – Szczepanowice, o długości ok. 200 mb,
3) wykonanie odbudowy chodnika z przejściem dla pieszych w miejscowościach Koszyce Wielkie - Koszyce Małe, w ciągu drogi powiatowej nr 1356K Tarnów - Zakliczyn, o długości ok. 304 mb,
§ 3.
1. Powiat przekazuje, a Gmina przyjmuje prefabrykaty
betonowe do wykonania zadania określonego
w § 2 pkt 3 w następujących ilościach: kostka betonowa – 532 m2, krawężnik betonowy – 78 mb,
obrzeże betonowe – 576 mb
2. Prefabrykaty przekazane są w opakowaniach - palety
transportowe.
3. Inwestor odpowiada za stan materialny przekazanych
palet i zobowiązuje się dokonać ich zwrotu do firmy Bruk- Bet, Nieciecza 199, 33-240 Żabno
w terminie do 45 dni od ich przekazania.
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4. W przypadku nie dokonania zwrotu palet bądź nie
przyjęcia palet przez Bruk-Bet z powodu ich uszkodzenia - Inwestor zobowiązuje się do przekazania
na konto Powiatowego Zarządu Dóg w Tarnowe
z siedzibą w Zgłobicach równowartości kaucji za te
palety w wysokości 35.00 Pln netto/szt. plus obowiązująca stawka podatku VAT
§ 4.
1) Inwestorem zadania ustanawia się Gminę Tarnów.
2) Inwestor zobowiązuje się wykonać wszelkie czynności
konieczne do uzyskania pozwolenia na budowę lub
zgłoszenia, dokonać wyboru wykonawcy oraz zapewnić realizację zadania.
3) Inwestor wykona inwentaryzację powykonawczą
wykonanych robót.
§ 5. Powiat i Gmina będą partycypować w kosztach
realizacji zadania określonego w § 2 w następujący sposób:
1)

Powiat zabezpieczy w swoim budżecie dotację
w wysokości 136.076,00 zł. (słownie: sto trzydzieści
sześć tysięcy siedemdziesiąt sześć złotych) na wykonanie tego zadania.
2) Gmina zabezpieczy w swoim budżecie pozostałe
środki finansowe niezbędne do wykonania tego
zadania, jednak nie mniej niż 50% łącznej wartości
zadania określonego w § 2 tego porozumienia.
3) W ramach kwoty którą zabezpiecza Gmina ujęte zostaną wszelkie koszty poniesione przez Gminę
w związku z realizacją czynności określonych w § 4
ust. 2 i 3
§ 6.
1) Dotację w kwocie 136.076 zł. Powiat przekaże na rachunek Gminy nr 90 1130 1235 0012 1031 6220
0001 w Banku Gospodarstwa Krajowego o/Tarnów
w następujący sposób: - 100% dotacji zostanie
przekazane w terminie 14 dni od dnia odbioru zadania pod warunkiem przedłożenia przez Inwestora
rozliczenia zadania wraz z protokołem odbioru robót oraz kopiami faktur wystawionych przez wykonawcę zadania.
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2) W przypadku, gdy łączny koszt zadania będzie niższy
od kwoty podwojonej wartości dotacji Powiatu
Tarnowskiego określonej w ust. 1, to kwota przekazywanej dotacji ulega obniżeniu do 50% wartości
wykonanych zadań.
3) Do czynności wynikających z porozumienia leżących
po stronie Powiatu, a w szczególności kontroli realizacji zadań, przekazywania i rozliczenia dotacji
upoważnia się Powiatowy Zarząd Dróg w Tarnowie
z siedzibą w Zgłobicach.
§ 7.
1) Ustala się końcowy termin zakończenia realizacji
zadań na dzień 30 listopada 2011 roku.
2) Odbiór końcowy zrealizowanego zadania będzie następował przy udziale upoważnionych przedstawicieli
Powiatowego Zarządu Dróg w Tarnowie i Gminy.
3) Uprawnienia z rękojmi i gwarancji w stosunku do
wykonawcy zadania wykonuje Gmina.
4) Wykonane chodniki zostaną przekazane na majątek
Powiatu – w terminie 30 dni po upływie okresu
gwarancji.
§ 8. Zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
§ 9. W sprawach nieuregulowanych porozumieniem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego,
ustawy o finansach publicznych oraz inne właściwe
przepisy.
§ 10. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§ 11. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

Powiat Tarnowski

Gmina Tarnów

Starosta
Mieczysław Kras

Wójt Gminy
Grzegorz Kozioł

Wicestarosta
Mirosław Banach

Skarbnik
Irena Podraza
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POROZUMIENIE NR 16.2011
POWIATU TARNOWSKIEGO I GMINY WIERZCHOSŁAWICE
z dnia 13 lipca 2011 r.
w sprawie modernizacji chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1348 K relacji: Łętowice - Szujec Wierzchosławice w miejscowości Łętowice.
zawarte w dniu 13 lipca 2011 r. w Tarnowie pomiędzy
Powiatem Tarnowskim zwanym dalej Powiatem, reprezentowanym przez:
1. Mieczysława Krasa -Starostę
2. Mirosław Banach -Wicestarosta
a Gminą Wierzchosławice, zwaną dalej Gminą, reprezentowaną przez :
1.Wiesława Rajskiego - Wójta Gminy Wierzchosławice.

w sprawie wykonania chodników w ciągach dróg powiatowych
§ 1. Powiat i Gmina zawierają porozumienie na
podstawie art. 4 ust. 1 pkt 6 i art. 5 ust. 2 i 3 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.
U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 19 ust.
4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz.115 z póżn. zm.).
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§ 2. Powiat przekazuje, a Gmina przejmuje do realizacji zadanie pn.: "Modernizacja chodnika dla pieszych

w ciągu drogi powiatowej nr 1348 K relacji: Łętowice Szujec - Wierzchosławice w miejscowości Łętowice na
długości 434 mb".
§ 3.

1. Inwestorem zadania ustanawia się Gminę Wierzchosławice.
2. Inwestor zobowiązuje się wykonać wszelkie czynności
konieczne do uzyskania pozwolenia na budowę lub
zgłoszenia, dokonać wyboru wykonawcy oraz zapewnić realizację zadania.
3. Inwestor wykona inwentaryzację powykonawczą
wykonanych robót.
§ 4. Powiat i Gmina będą partycypować w kosztach realizacji zadania określonego w § 2 w następujący sposób:
1.

Powiat zabezpieczy w swoim budżecie dotację
w wysokości 87 447 zł (słownie: osiemdziesiąt siedem tysięcy czterysta czterdzieści siedem złotych)
na wykonanie tego zadania.
2. Gmina zabezpieczy w swoim budżecie pozostałe
środki finansowe niezbędne do wykonania tego
zadania, jednak nie mniej niż 50 % łącznej wartości
zadań określonych w § 2 tego porozumienia.
3. W ramach kwoty którą zabezpiecza Gmina ujęte zostaną wszelkie koszty poniesione przez Gminę
w związku z realizacją czynności określonych w § 3
ust. 2 i 3.
§ 5.
1. Dotację w kwocie 87 447 zł Powiat przekaże na rachunek Gminy nr 20 8591 0007 0080 0207 2748 0010
w Krakowskim Banku Spółdzielczym Oddział
w Tarnowie - w następujący sposób: 100% dotacji
zostanie przekazane w terminie 14 dni od dnia odbioru zadania pod warunkiem przedłożenia przez
Inwestora rozliczenia zadania wraz z protokołem
odbioru robót oraz kopiami faktur wystawionych
przez wykonawcę zadania
2. W przypadku gdy łączny koszt zadania będzie niższy
od kwoty podwojonej wartości dotacji Powiatu
Tarnowskiego określonej w ust. 1, to kwota przeka-
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zywanej dotacji ulega obniżeniu do 50% wartości
wykonanych zadań.
3. Do czynności wynikających z porozumienia leżących
po stronie Powiatu, a w szczególności kontroli realizacji zadań, przekazania i rozliczenia dotacji
upoważnia się Powiatowy Zarząd Dróg w Tarnowie
z siedzibą w Zgłobicach.
§ 6.
1. Ustala się końcowy termin zakończenia realizacji zadań na dzień: 30 listopada 2011r.
2. Odbiór końcowy realizowanego zadania będzie następował przy udziale upoważnionych przedstawicieli Powiatowego Zarządu Dróg w Tarnowie
i Gminy.
3. Uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji w stosunku
do wykonawcy zadania wykonuje Gmina.
4. Wykonany chodnik zostanie przekazany na majątek
Powiatu – w terminie 30 dni po upływie okresu
gwarancji.
§ 7. Zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
§ 8. W sprawach nieuregulowanych porozumieniem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego,
ustawy o finansach publicznych oraz inne właściwe
przepisy.
§ 9. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§ 10. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

Powiat Tarnowski
Starosta
Mieczysław Kras

Gmina Wierzchosławice
Wójt Gminy
Wierzchosławice
Wiesław Rajski

Wicestarosta
Mirosław Banach
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POROZUMIENIE NR SON.031.34.2011
POWIATU WADOWICKIEGO I GMINY TOMICE
z dnia 1 lipca 2011 r.
w sprawie powierzenia Gminie Tomice realizacji zadania publicznego Powiatu Wadowickiego w zakresie
opracowania dokumentacji projektowej na budowę chodnika.
zawarte w dniu 8 lipca 2011r. w Wadowicach pomiedzy
Powiatem Wadowickim zwanym dalej Powiatem, który
reprezentują:
1. Jacek Jończyk - Starosta Wadowicki
2. Józef Jodłowski - Członek Zarządu Powiatu
a Gminą Tomice zwaną dalej Gminą, którą reprezentuje:
Adam Kręcioch - Wójt Gminy Tomice
Porozumienie zawarto w oparciu o:

- art. 4 ust. 1 pkt 6 i art. 5 ust. 2 i 3 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.
U. z 2001r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.),
- art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.),
- art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19 poz. 115
z późń. zm.),
- art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240
z późn. zm.),
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- Uchwałę Nr VI/62/11 Rady Powiatu w Wadowicach
z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie powierzenia
Gminie Tomice prowadzenia w 2011 r. zadań publicznych Powiatu Wadowickiego w zakresie robót
drogowtych w ciągach dróg powiatowych
- Uchwałę Nr VII/57/11 Rady Gminy Tomice z dnia
17 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia Powiatowi
Wadowickiemu pomocy rzeczowej w zakresie budowy chodników przy drogach powiatowych.
§ 1.
1. Przedmiotem porozumienia jest powierzenie Gminie
prowadzenie zadania pn.: „opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu
drogi powiatowej nr 1766K Tomice-Piekło w miejscowości Tomice od skrzyżowania z drogą gminną
nr G0000081 218082 Tomice - k/Dyducha do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1764K TomicePrzybradz.
2. Gmina uzyska decyzję o udzieleniu pozwolenia na
budowę oraz wszelkie inne decyzje oraz uzgodnienia wymagane przepisami prawa na realizację inwestycji drogowej objętej projektem, o którym
mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. Wymagane
w tym celu pełnomocnictwo zostanie udzielone
przez Zarząd Powiatu wskazanemu przedstawicielowi z ramienia Gminy na wniosek Wójta.
§ 2. Strony ustalają finansowanie zadania, o którym
mowa w § 1 ust. 1, w 100% w ramach środków Gminy,
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a Gmina oświadcza, że posiada środki finansowe na
realizację zadania, o którym mowa w § 1 ust. 1.
§ 3. O opracowaniu dokumentacji projektowej,
o której mowa w § 1 niniejszego porozumienia, Gmina
poinformuje Powiat oraz przekaże jeden egzemplarz tej
dokumentacji wraz z pozwoleniami o których mowa
w § 1 ust. 2 niniejszego porozumienia.
§ 4. Zmiany niniejszego porozumienia wymagają
formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
§ 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego
i przepisy Ustawy o finansach publicznych.
§ 6. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§ 7. Porozumienie sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej
ze stron oraz jeden dla celów publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Powiat Wadowicki

Gmina Tomice

Starosta Wadowicki
Jacek Jończyk

Wójt
Adam Kręcioch

Członek Zarządu Powiatu
Józef Jodłowski

Skarbnik Gminy
Barbara Targosz
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POROZUMIENIE NR SON.031.35.2011
POWIATU WADOWICKIEGO I GMINY SPYTKOWICE
z dnia 1 lipca 2011 r.
w sprawie powierzenia Gminie Spytkowice realizacji zadania publicznego Powiatu Wadowickiego w zakresie
opracowania dokumentacji projektowych na budowę chodników
zawarte w dniu 08.07.2011r. w Wadowicach pomiędzy
Powiatem Wadowickim zwanym dalej Powiatem, który
reprezentują:
1. Jacek Jończyk - Starosta Wadowicki
2. Józef Jodłowski - Członek Zarządu Powiatu
a Gminą Spytkowice zwaną dalej Gminą, którą reprezentuje:
Mariusz Krystian - Wójt Gminy Spytkowice
Porozumienie zawarto w oparciu o:
- art.4 ust.1 pkt 6, ust. 5 i art. 5 ust. 2 i 3 ustawy z dnia
5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.
U. z 2001r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.),
- art.8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.),
- art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19 poz. 115 z późń. zm.),
- art. 251 i art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240
z późn. zm.),
- Uchwałę Nr IX/49/2011 Rady Gminy Spytkowice z dnia
21 czerwca 2011r. w sprawie udzielenia pomocy

rzeczowej Powiatowi Wadowickiemu w zakresie
robót drogowych w ciągach dróg powiatowych,
Uchwałę Nr VI/61/2011 Rady Powiatu w Wadowicach
z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie powierzenia Gminie
Spytkowice prowadzenia w 2011r. zadań publicznych
Powiatu Wadowickiego w zakresie robót drogowych
w ciągach dróg powiatowych.
§ 1.
1. Przedmiotem niniejszego porozumienia jest przygotowanie i finansowanie zadań w zakresie modernizacji dróg powiatowych poprzez opracowanie następujących dokumentacji projektowych:
1) na budowę chodnika i kanalizacji burzowej przy
ul. Jana Pawła II w Ryczowie w ciągu drogi powiatowej nr 1772K Tłuczań-Ryczów-Łączany od
przystanku autobusowego Ryczów Górny do
skrzyżowania z ulicą Sadową,
2) na budowę chodnika i kanalizacji burzowej przy
ul. Floriana w Miejscu w ciągu drogi powiatowej nr 1773K Spytkowice-Miejsce-SmolicePalczowice od szkoły podstawowej w Miejscu
do torów kolejowych,
3) na budowę chodnika i kanalizacji burzowej przy
ul. Wiślanej w Spytkowicach w ciągu drogi powiatowej nr 1774K Spytkowice-Poręba-Żegoty
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od skrzyżowania z ulicą Brzestową do skrzyżowania z ulicą Lipową.
2. Gmina uzyska decyzję o udzieleniu pozwolenia na
budowę oraz wszelkie inne decyzje oraz uzgodnienia wymagane przepisami prawa na realizację inwestycji drogowych objętych projektami, o których
mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. Wymagane
w tym celu pełnomocnictwo zostanie udzielone
przez Zarząd Powiatu w Wadowicach wskazanemu
przedstawicielowi Gminy na wniosek Wójta.
§ 2. O opracowaniu dokumentacji projektowej,
o której mowa w § 1 niniejszego porozumienia, Gmina
poinformuje Powiat oraz przekaże jeden egzemplarz tej
dokumentacji wraz z pozwoleniami o których mowa w §
1 ust. 2 niniejszego porozumienia.
§ 3. Powiat i Gmina będą partycypować w kosztach
realizacji zadań określonych w § 1 niniejszego porozumienia w następujący sposób:
1) Powiat zobowiązuje się do partycypacji w kosztach
realizacji zadań w 2011r. ze środków z działu 600
rozdział 60014 § 6610 w wysokości: 3.100,00 zł
/brutto/ (słownie: trzy tysiące sto złotych 00/100).
a) na budowę chodnika i kanalizacji burzowej przy
ul. Jana Pawła II w Ryczowie w ciągu drogi powiatowej nr 1772K Tłuczań-Ryczów-Łączany 1.100,00 zł,
b) na budowę chodnika i kanalizacji burzowej przy
ul. Floriana w Miejscu w ciągu drogi powiatowej nr 1773K Spytkowice-Miejsce-SmolicePalczowice - 1.000,00 zł,
c) na budowę chodnika i kanalizacji burzowej przy
ul. Wiślanej w Spytkowicach w ciągu drogi powiatowej nr 1774K Spytkowice-Poręba-Żegoty 1.000,00 zł.
2) Gmina na zadania określone w § 1 niniejszego porozumienia zobowiązuje w 2011r. udzielić Powiatowi
pomocy rzeczowej udzielanej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego ze środków z działu
600 rozdział 60014 § 6050 do wysokości: 110.000,00
zł /brutto/ (słownie: sto dziesięć tysięcy złotych
00/100).
a) na budowę chodnika i kanalizacji burzowej przy
ul. Jana Pawła II w Ryczowie w ciągu drogi powiatowej nr 1772K Tłuczań-Ryczów-Łączany 30.000,00 zł
b) na budowę chodnika i kanalizacji burzowej przy
ul. Floriana w Miejscu w ciągu drogi powiatowej nr 1773K Spytkowice-Miejsce-SmolicePalczowice - 50.000,00 zł,
c) na budowę chodnika i kanalizacji burzowej przy
ul. Wiślanej w Spytkowicach w ciągu drogi powiatowej nr 1774K Spytkowice-Poręba-Żegoty 30.000,00 zł
§ 4. Termin
30.11.2011r.

zakończenia

realizacji

zadań:

do

Poz. 3632
§ 5.

1. Dotację, o której mowa w § 3 pkt 1 Powiat przekaże
Gminie za zrealizowane zadania na rachunek nr: 91
8112 0008 0030 0214 2000 0010 po wykonaniu dokumentacji w terminie do 21 dni od dnia przedłożenia przez Gminę protokołu odbioru dokumentacji
projektowych wraz z kserokopią faktur wystawionych przez wykonawców przedmiotowych dokumentacji.
2. W przypadku, gdy koszt zadań będzie niższy od kwoty
łącznej określonej w § 3 pkt 1 i 2 to koszty ponoszone przez Powiat nie ulegną zmianie.
3. W przypadku, gdy koszt zadań będzie wyższy od kwoty łącznej określonej w § 3 pkt 1 i 2 to różnica zostanie pokryta przez Gminę.
4. Gmina przedstawi Powiatowi rozliczenie zadań wraz
z kserokopią zapłaty wydatków dokonanych zgodnie z celem, dla którego zawarto niniejsze porozumienie w terminie do 10 dni od daty zapłaty ostatniej faktury.
5. Całkowite rozliczenie z przekazanych środków finansowych nastąpi w terminie do 28.12.2011r.
6. Niewykorzystana w danym roku dotacja podlega zwrotowi do budżetu powiatu wadowickiego zgodnie
z postanowieniami art. 251 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Przez wykorzystanie dotacji rozumie się zapłatę za zrealizowane
zadania, na które dotacja została udzielona.
7. Środki dotacji celowej udzielonej na realizację zadania objętego porozumieniem wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub
w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi na
rachunek udzielającego dotacji zgodnie z postanowieniami art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych.
§ 6. Zmiany niniejszego porozumienia wymagają
formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
§ 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego
i przepisy Ustawy o finansach publicznych.
§ 8. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§ 9. Porozumienie sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej
ze stron oraz jeden dla celów publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Powiat Wadowicki
Starosta Wadowicki
Jacek Jończyk
Członek Zarządu Powiatu
Józef Jodłowski
Skarbnik Powiatu
Maria Warchoł
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Gmina Spytkowice
Wójt Gminy Spytkowice
Mariusz Krystian
Skarbnik Gminy
Alina Antosz
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POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE NR ESS-II-1.031.2.4.2011
z dnia 29 czerwca 2011 r.

w sprawie współdziałania Gminy Bielsko-Biała z gminą Kęty w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi
w odniesieniu do osób z terenu Gminy Kęty doprowadzonych do Ośrodka Przeciwdziałania Problemom
Alkoholowym w Bielsku-Białej.
zawarte w dniu 29 czerwca 2011 roku pomiędzy:
Gminą Kęty z siedzibą w Kętach, Rynek 7,
reprezentowaną przez
Burmistrza Gminy Kęty Pana Tomasza Bąka,
przy kontrasygnacie Sekretarza Gminy Pana Jerzego
Frasia, działającego na podstawie upoważnienia Nr
102/11 z dnia 24.06.2011r. udzielonego przez Skarbnika
Gminy,
zwaną dalej „Zleceniodawcą”,
a
Gminą BIELSKO-BIAŁA z siedzibą w Bielsku-Białej, Plac
Ratuszowy 1,
reprezentowaną przez
Zastępcę Prezydenta Miasta Bielska-Białej Pana Waldemara Jędrusińskiego,
zwaną dalej „Zleceniobiorcą”.
§ 1. Zleceniodawca i Zleceniobiorca podejmują
współdziałanie w zakresie realizacji zadania własnego
gminy dotyczącego przeciwdziałania alkoholizmowi
w odniesieniu do osób, z terenu Gminy Kęty doprowadzonych do Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej, zwanego dalej „zadaniem”.
§ 2. Zakres rzeczowy zadania dotyczy realizowania
przez Ośrodek Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej, działań w zakresie profilaktyki
alkoholowej w odniesieniu do osób doprowadzonych
z terenu Gminy Kęty do Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym, poprzez:
1) usuwanie następstw nadużywania alkoholu zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
2) nawiązywanie pierwszego kontaktu i udzielanie wsparcia psychologicznego w sytuacji kryzysowej, w jakiej
pacjent się znalazł,
3) przeciwdziałanie okolicznościom wymuszającym doprowadzenie do Ośrodka poprzez konsultacje profilaktyczne w zakresie identyfikowania pacjenta z jego
problemami alkoholowymi oraz ich wpływem na jego funkcje psychiczne: intelekt, emocje i system wartości oraz na funkcjonowanie społeczne, zastosowanie testu diagnozującego uzależnienie,
4) udzielanie porad i wsparcia osobom doświadczającym przemocy w rodzinie,
5) prowadzenie konsultacji ze sprawcami dopuszczającymi się przemocy domowej pod wpływem alkoholu, motywujących do zmiany stylu życia, informowanie o miejscach, formach i efektywności
udzielania usług terapeutycznych, rehabilitacyjnych oraz działaniach trzeźwościowych ruchów
samopomocowych,

6) dostarczanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kętach wszelkich informacji nt. ilości, okoliczności doprowadzeń, skierowań do Poradni Leczenia Uzależnień, postanowień
poddania się leczeniu w Oddziale Leczenia Zespołów Abstynencyjnych.
§ 3.
1. Na realizację zadania w roku 2011 Zleceniodawca
przekaże Zleceniobiorcy dotację w wysokości
14.000 złotych brutto (słownie: czternaście tysiący
złotych) w terminie do 21 dni od dnia zawarcia niniejszego Porozumienia.
2. Dotacja, o której mowa w ust. 1, przekazana będzie na
konto Zleceniobiorcy: Urząd Miejski w BielskuBiałej, Budżet Miasta, plac Ratuszowy 1, 43-300
Bielsko-Biała, Bank Pekao S.A. Oddział w BielskuBiałej 13 1240 4142 1111 0000 4827 4377.
3. Wysokość dotacji na realizację przedmiotu Porozumienia w latach następnych będzie ustalona aneksem do niniejszego Porozumienia na każdy rok budżetowy.
§ 4. Zleceniobiorca zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji w sposób umożliwiający ocenę
i kontrolę wykonania zadania pod względem rzeczowym
i finansowym.
§ 5. Zleceniobiorca zobowiązuje się do przedstawienia
Zleceniodawcy – w terminie do dnia 31 stycznia każdego
roku następującego po roku realizacji zadania - rozliczenia
realizacji zadania pod względem rzeczowym i finansowym.
Niewykorzystaną część dotacji Zleceniobiorca zwróci na
rachunek Zleceniodawcy Nr 93 1240 4748 1111 0000 4880
1166 w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku następującego po roku realizacji zadania.
§ 6.
1. Wykonanie zadania i wydatkowanie dotacji podlega
kontroli przez Zleceniodawcę po zakończeniu realizacji zadania.
2. W przypadku stwierdzenia, że dotacja została wykorzystana w całości lub części na cele inne, niż określono w niniejszym Porozumieniu, podlega ona
w tej części lub w całości zwrotowi wraz
z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, na konto Zleceniodawcy Nr 93
1240 4748 1111 0000 4880 1166, w terminie 15 dni
od dnia sporządzenia protokołu z kontroli zaakceptowanego przez obie strony.
§ 7.
1. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony
i może być rozwiązane przez każdą ze stron
z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.
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2. Porozumienie będzie corocznie zmieniane w drodze
aneksu w części dotyczącej wysokości dotacji
w każdym kolejnym roku budżetowym.
3. Porozumienie może być rozwiązane przez Zleceniodawcę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku
stwierdzenia nienależytego wykonania zleconego
zadania.
4. Porozumienie może być rozwiązane przez Zleceniobiorcę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku
nie zawarcia aneksu corocznego, o którym mowa
w ust. 2 niniejszego paragrafu, w terminie uzgodnionym przez strony.
5. W przypadkach określonych w ust. 1 i ust. 3, niewykorzystana część dotacji podlega zwrotowi w terminie
15 dni od dnia rozwiązania niniejszego Porozumienia.
§ 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym
Porozumieniu mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy
o finansach publicznych.

Poz. 3633,3634

§ 9. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.
§ 10. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku.
§ 11.
Porozumienie
podlega
ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego
oraz Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
Zleceniodawca
Burmistrz Gminy Kęty
Tomasz Bąk

Zleceniobiorca
Zastępca Prezydenta
Miasta Bielska-Białej
Waldemar Jędrusiński

Sekretarz Gminy
Jerzy Fraś
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POROZUMIENIE
STAROSTY MYŚLENICKIEGO
z dnia 29 czerwca 2011 r.
w sprawie przekazania Gminie Lubień dotacji celowej na realizację zadania własnego Powiatu, polegającego na
prowadzeniu sezonowego Schroniska Młodzieżowego w Skomielnej Białej.

zawarte w dniu 29 czerwca 2011 r. pomiędzy:
Powiatem Myślenickim, reprezentowanym przez Zarząd
Powiatu, w imieniu którego działają:
1. Józef Tomal – Starosta
2. Tomasz Suś – Wicestarosta
a

§ 1 Zarząd Powiatu Myślenickiego, na realizację zadania określonego w niniejszym porozumieniu przekaże
Gminie Lubień, z budżetu Powiatu dotację celową
w wysokości 3.120 zł. (słownie: trzy tysiące sto dwadzieścia złotych).
§ 2 Określona w paragrafie 1 dotacja celowa zostanie
przekazana w całości , w terminie do 14 dni od dnia
zawarcia porozumienia, na konto Urzędu Gminy Lubień:
BS – Lubień, nr: 95 880800060030030015150003

Gminą Lubień, reprezentowaną przez Wójta Gminy:
•

Kazimierza Szczepańca

w sprawie przekazania Gminie Lubień dotacji celowej na
realizację zadania własnego Powiatu, polegającego na
prowadzeniu sezonowego Schroniska Młodzieżowego
w Skomielnej Białej.
Na podstawie art. 5 ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o Samorządzie Powiatowym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.), Ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o Finansach Publicznych (Dz. U.
Nr 157 poz. 1240, z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Rady Powiatu Myślenickiego Nr III/26/2010 z dnia
30 grudnia 2010 r. i Uchwały Rady Powiatu Myślenickiego Nr VII/53/2003 z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie
przekazania zadań na prowadzenie sezonowych, szkolnych schronisk młodzieżowych w Drogini przez Miasto
i Gminę Myślenice, w Skomielnej Białej przez Gminę
Lubień, w Wiśniowej przez Gminę Wiśniowa i udzielenia
dotacji na powierzone zadanie, strony postanawiają co
następuje:

§ 3 Zadanie określone w niniejszym porozumieniu
realizowane będzie przez Gminę Lubień w okresie od
1 lipca 2011 r. do 31 sierpnia 2011 r., a termin wykorzystania dotacji ustala się na 31 sierpnia 2011 r.
§4
1. Zarząd Powiatu zastrzega sobie prawo kontroli wykorzystania dotacji w trybie obowiązujących przepisów
na każdym etapie realizacji zadania zleconego Gminie. Rozliczenie dotacji nastąpi w terminie do dnia 15
września 2011 r. w formie sprawozdania o wydatkach budżetowych przedłożonego przez Gminę.
2. Termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji ustala
się na 15 września 2011 r.
3. W przypadku wykorzystania przez Gminę dotacji
niezgodnie
z przeznaczeniem lub pobraniem jej nienależnie lub
w nadmiernej wysokości stosuje się przepisy art. 252
Ustawy o Finansach Publicznych.
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§ 5 Wszelkie zmiany lub uzupełnienia treści
niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej
pod rygorem nieważności.
§ 6 W kwestiach nieuregulowanych niniejszym
porozumieniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§ 7 Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§ 8 Niniejsze porozumienie sporządzono w trzech
jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron, oraz jeden do publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
POWIAT MYŚLENICKI
Starosta
Józef Tomal
Wicestarosta
Tomasz Suś
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GMINA LUBIEŃ
Wójt
Kazimierz Szczepaniec
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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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