DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Nr 401

Kraków, dnia 23 sierpnia 2011 r.
TREŅĆ:
Poz.:
UCHWAŁY RAD POWIATÓW:
3641
3642

‟
‟

Rady Powiatu Myņlenickiego z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia
Statutu Powiatu Myņlenickiego.

24755

Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie okreņlenia
szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania
na raty naleŊnoņci pienięŊnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Tatrzańskiemu i jego jednostkom podległym oraz wskazania
organów do tego uprawnionych.

24770

UCHWAŁY RAD GMIN:
3643

‟

Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w budŊecie Gminy Biały Dunajec na rok 2011

24771

3644

‟

Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany
uchwały nr IX/39/2011 z 30.05.2011 w sprawie ustanowienia Tytułów: „Honorowy Obywatel Gminy Biały Dunajec" i „ZasłuŊony dla Gminy Biały Dunajec”
oraz przyjęcia regulaminu zasad i trybu nadawania i pozbawiania tych tytułów.

24775

Rady Gminy Bolesław z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały
Nr XI/114/2003 Rady Gminy Bolesław z dnia 23 paňdziernika 2003 roku
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Bolesław (z póňn.zm.).

24777

Rady Gminy Bolesław z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały
Nr VI/26/2011 Rady Gminy Bolesław z dnia 24 marca 2011r. w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystoņci i porządku na terenie gminy Bolesław.

24778

Rady Gminy Budzów z dnia 1 czerwca 2011 r. w sprawie miesięcznych stawek
wynajmu pomieszczeń w budynkach stanowiącym własnoņć gminy Budzów

24778

Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 11 lipca 2011 r. w sprawie:
zasad przyznawania dotacji ze ņrodków budŊetu Gminy Dąbrowa Tarnowska
pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze ņrodowiska i administracyjnych kar pienięŊnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów
korzystania ze ņrodowiska na zadania związane z usuwaniem materiałów
budowlanych zawierających azbest

24779

Rady Gminy Kłaj z dnia 26 lipca 2011 r. w sprawie zmiany załącznika do
Uchwały Nr XLII/271/2010 Rady Gminy Kłaj z dnia 9 listopada 2010

24783

Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie: zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu naleŊnoņci pienięŊnych, mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Kocmyrzów-Luborzyca, warunki
dopuszczalnoņci pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie
stanowić pomoc publiczną.

24783
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‟

‟

‟
‟

‟
‟

3651

‟

Rady Gminy Łapanów z dnia 2 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za
ņwiadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Łapanów.

24785

3652

‟

Rady Gminy Łapanów z dnia 2 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały
BudŊetowej Gminy Łapanów na 2011r. Nr IV/12/10 Rady Gminy Łapanów
z dnia 30 grudnia 2010r.

24786
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3656
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‟
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Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały
nr XLII/464/2010 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 05 sierpnia 2010 r. dotyczącej utworzenia stałych obwodów głosowania

24789

Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie ustanowienia
i przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczoņci
artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

24790

Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały
Nr XXXI/258/04 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 listopada 2004 r.
w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leņnego i od nieruchomoņci
od osób fizycznych w drodze inkasa.

24791

Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie zasad udzielania
spółkom wodnym dotacji celowej z budŊetu Gminy Mszana Dolna oraz trybu
postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania.

24791

3657

‟

Rady Miejskiej w Myņlenicach z dnia 14 lipca 2011 r. w sprawie zmiany
uchwały w sprawie inkasa podatków i opłat lokalnych.

24792

3658

‟

Rady Miasta Nowy Targ z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie: trybu i sposobu
powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Nowym Targu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

24793

Rady Miasta Nowy Targ z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie: zasad korzystania z Cmentarza Komunalnego w Nowym Targu.

24795

Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie zaliczenia drogi
do kategorii dróg gminnych w Gminie Olkusz i ustaleniu jej przebiegu

24799

Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie zasad zbywania
własnoņci ułamkowej częņci gruntu i własnoņci lokali mieszkalnych w budynkach nr 3 i 4 przy ul. Al. 1000-lecia w Olkuszu, w trybie bezprzetargowym na
rzecz najemców.

24800

Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie zasad zbywania
własnoņci ułamkowej częņci gruntu i własnoņci lokali mieszkalnych stanowiących własnoņć Gminy Olkusz, w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców.

24801

Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie zasad zbywania
własnoņci lokali mieszkalnych stanowiących własnoņć Gminy Olkusz wraz
z oddaniem w uŊytkowanie wieczyste ułamkowej częņci gruntu w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców.

24802

Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 21 czerwca 2011 r. o zmianie uchwały Rady
Miejskiej w Ryglicach Nr XXIX/193/08 z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie
zasad uŊywania herbu i flagi Gminy Ryglice przez podmioty inne niŊ Gmina
(Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 856, poz. 6403)

24804

Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 21 czerwca 2011 r. zmieniająca Uchwałę
Nr VII/40/11 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie
zatwierdzenia taryfy za odbiór i wywóz ze zbiorników bezodpływowych od
mieszkańców miasta i gminy Ryglice wozem (samochodem) asenizacyjnym
ņcieków komunalno ‟ bytowych na oczyszczalnię ņcieków, celem oczyszczenia
w okresie od 1.06.2011 r. do 31.05.2012 r.

24804

Rady Gminy Skrzyszów z dnia 27 czerwca 2011 r. zmieniająca uchwałę
w sprawie poboru podatków od nieruchomoņci, rolnego i leņnego w drodze
inkasa.

24805

Rady Gminy Słopnice z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Rady
Gminy Słopnice z dnia 01 lutego 2007r. Nr V/16/07 w sprawie zarządzenia
poboru podatków w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów podatku od
nieruchomoņci, podatku leņnego oraz podatku rolnego.

24805

Rady Gminy Spytkowice z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr VI/26/11 Rady Gminy Spytkowice z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Zespołu Szkół w Spytkowicach
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Rady Gminy Spytkowice z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały
Rady Gminy Spytkowice Nr XXXX/345/06 z dnia 25 kwietnia 2006 roku
w sprawie zasad gospodarowania lokalami stanowiącymi własnoņć Gminy
Spytkowice

24806

Rady Gminy Spytkowice z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie: ustalenia kryteriów oraz okreņlenia zasad ponoszenia odpłatnoņci za pobyt w mieszkaniu
chronionym

24807

Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie: trybu
powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz
szczegółowych warunków jego funkcjonowania

24808

Rady Miasta Zakopane z dnia 14 lipca 2011 r. w sprawie: wysokoņci i zasad
ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących Ŋłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Miasto Zakopane.

24809

Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały
Nr IV/25/11 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie
przyjęcia budŊetu Gminy Zakliczyn na rok 2011.

24813

Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie zmiany nazwy
samorządowego zakładu budŊetowego pn. "Zakład Oczyszczania i Kanalizacji
w Zakliczynie" na "Zakład Usług Komunalnych w Zakliczynie" oraz nadania
statutu Zakładowi Usług Komunalnych.

24829

Wójta Gminy Budzów z dnia 4 sierpnia 2011 r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienaleŊących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2011 rok połoŊonych na obszarze Gminy Budzów

24831

OBWIESZCZENIA:
3676

‟

Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 9 czerwca 2011 r. Szpitala Powiatowego
im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem (tekst jednolity)

24831

POROZUMIENIA:
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‟

‟

Wójta Gminy Lanckorona z dnia 25 lipca 2011 r. w sprawie współdziałania
gminy Bielsko-Biała z gminą Lanckorona w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób z terenu gminy Lanckorona doprowadzonych
do Oņrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej

24836

Wójta Gminy Zielonki z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie realizacji zadania
publicznego w zakresie przyjmowania do Ņrodowiskowego Domu Samopomocy w Woli Zachariaszowskiej uczestników spoza terenu Gminy Zielonki

24837

z dnia 27 maja 2011 r. zawarte pomiędzy Gminą Trzciana a Gminą ŉegocina
w sprawie powierzenia przez Gminę Trzciana Gminie ŉegocina zadań w zakresie
ņwiadczenia usług dla osób chorych psychicznie i upoņledzonych umysłowo

24838

z dnia 27 maja 2011 r. zawarte pomiędzy Gminą Lipnica Murowana a Gminą ŉegocina w sprawie powierzenia przez Gminę Lipnica Murowana Gminie ŉegocina
zadań w zakresie ņwiadczenia usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi

24838

3641
3641

UCHWAŁA NR IX/73/2011
RADY POWIATU MYŅLENICKIEGO
z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Myņlenickiego.
Na podstawie art. 12 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r.

Nr 142, poz. 1592 z póňn. zm.) Rada Powiatu Myņlenickiego uchwala, co następuje:

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 401

‟ 24756 ‟

Poz. 3641

§ 1. Uchwala się Statutu Powiatu Myņlenickiego
w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu w Myņlenicach.

§ 2. Traci moc uchwała nr XLVI/316/2002 Rady
Powiatu w Myņlenicach z dnia 25 maja 2002 roku
w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu w Myņlenicach zmieniona uchwałą Rady Powiatu w Myņlenicach Nr II/8/2002 z dnia 05 grudnia 2002 r, (Dz. Urz.
W. M. Nr 118 poz 1854 i Nr 304 poz. 4047 z 2002r.).

§ 4. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Załącznik
do uchwały Nr IX/73/2011
Rady Powiatu Myņlenickiego
z dnia 30 czerwca 2011 r.
STATUT POWIATU MYŅLENICKIEGO

14. Starostwie - naleŊy przez to rozumieć Starostwo
Powiatowe w Myņlenicach
15. Statucie - naleŊy przez to rozumieć niniejszy Statut
16. Biurze Rady - naleŊy przez to rozumieć Biuro Rady
i Zarządu Powiatu.

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne.

ROZDZIAŁ II
Ustrój Powiatu.

§ 1. Statut okreņla w szczególnoņci:
1. ustrój Powiatu Myņlenickiego,
2. organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Rady Powiatu Myņlenickiego, Komisji Rady Powiatu Myņlenickiego,
3. zasady tworzenia Klubów Radnych Rady Powiatu
Myņlenickiego,
4. organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Zarządu
Powiatu Myņlenickiego,
5. zasady dostępu do dokumentów oraz korzystania
z nich przez obywateli,
6. gospodarkę finansową Powiatu Myņlenickiego,
7. mienie Powiatu Myņlenickiego.

§ 3.
1. Powiat Myņlenicki, zwany dalej „Powiatem”, stanowi lokalną wspólnotę samorządową tworzoną
przez mieszkańców Powiatu oraz terytorium
obejmujące:
1) Miasta i Gminy : Dobczyce, Myņlenice, Sułkowice,
2) Gminy : Lubień, Pcim, Raciechowice, Siepraw,
Tokarnia, Wiņniowa.
2. Mapa Powiatu stanowi załącznik nr 1 do Statutu.

§ 2.
Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1. Powiecie - naleŊy przez to rozumieć Powiat Myņlenicki,
2. Radzie - naleŊy przez to rozumieć Radę Powiatu
Myņlenickiego,
3. radnym - naleŊy przez to rozumieć Radnego Powiatu Myņlenickiego,
4. komisji - naleŊy przez to rozumieć Komisje Rady
Powiatu Myņlenickiego,
5. Komisji Rewizyjnej - naleŊy przez to rozumieć Komisję Rewizyjną Rady Powiatu Myņlenickiego,
6. klubach radnych - naleŊy przez to rozumieć Kluby
Radnych Rady Powiatu Myņlenickiego,
7. przewodniczącym Rady - naleŊy przez to rozumieć
Przewodniczącego Rady Powiatu Myņlenickiego,
8. wiceprzewodniczącym Rady - naleŊy przez to rozumieć Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Myņlenickiego,
9. Zarządzie - naleŊy przez to rozumieć Zarząd Powiatu Myņlenickiego,
10. przewodniczącym Zarządu - naleŊy przez to rozumieć Przewodniczącego Zarządu Powiatu Myņlenickiego,
11. Staroņcie - naleŊy przez to rozumieć Starostę Myņlenickiego,
12. Wicestaroņcie - naleŊy przez to rozumieć Wicestarostę Myņlenickiego,
13. członku Zarządu - naleŊy przez to rozumieć Członka Zarządu Powiatu Myņlenickiego,

Przewodniczący Rady: Henryk Migacz

§ 4.
1. Siedzibą władz Powiatu jest miasto Myņlenice.
2. Powiat połoŊony jest w Województwie Małopolskim, obejmuje obszar o powierzchni 673 km2.
§ 5.
1. Powiat ma osobowoņć prawną.
2. Powiat wykonuje okreņlone ustawami zadania
publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialnoņć.
§ 6. Organami Powiatu są:
1. Rada Powiatu,
2. Zarząd Powiatu.
§ 7.
1. Herbem Powiatu jest drzewo srebrne o trzech konarach i dziewięciu listkach w polu czerwonym, na
takim Ŋe pagórku; po bokach drzewa zwrócone do
niego, dwa ukoronowane srebrne Orły w typie
klejnotowym, ze złotymi dziobami i szponami.
2. Wzór herbu Powiatu okreņla załącznik nr 2 do Statutu.
3. Flagę Powiatu stanowi płat składający się z trzech
poziomych równoległych pasów: białego, Ŋółtego i
czerwonego, o zróŊnicowanej szerokoņci wyraŊającej się stosunkiem: 2/5 : 1/5 : 2/5. Na ņrodku
umieszczony jest herb Powiatu Myņlenickiego.
Stosunek szerokoņci do długoņci płata flagi wynosi
5:8.
4. Wzór flagi Powiatu okreņla załącznik nr 3 do Statutu.

Dziennik Urzędowy
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5. Rada w drodze uchwały, zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa moŊe ustanowić inne insygnia
i symbole samorządowe Powiatu, m.in. medal
pamiątkowy lub okolicznoņciowy Powiatu.

§ 8.
1. Powiat wykonuje okreņlone ustawami zadania
publiczne o charakterze ponadgminnym.
2. Do zakresu działania Powiatu, o którym mowa
w ust. 1 naleŊy równieŊ zapewnienie wykonywania
okreņlonych w ustawach zadań powiatowych
słuŊb, inspekcji i straŊy.
3. Powiat wykonuje takŊe zadania z zakresu administracji rządowej, jeŊeli ustawy okreņlają te sprawy
jako naleŊące do zakresu działania powiatu.
§ 9.
1. W celu wykonywania zadań, Powiat moŊe tworzyć
jednostki organizacyjne i zawierać umowy z innymi podmiotami.
2. Powiat nie moŊe prowadzić działalnoņci gospodarczej, wykraczającej poza zadania o charakterze uŊytecznoņci publicznej.
3. Tworzenie jednostek organizacyjnych, o których
mowa w ust. 1 następuje w drodze uchwały Rady.
ROZDZIAŁ III
Organizacja wewnĉtrzna oraz tryb pracy
Rady i Komisji.

Rada Powiatu.
§ 10.
1. Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym
Powiatu.
2. Kadencja Rady trwa 4 lata, licząc od dnia wyborów.
3. Radni są wybierani w wyborach bezpoņrednich.
Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do Rady
okreņla odrębna ustawa.
4. W skład Rady wchodzi dwudziestu trzech radnych.
§ 11.
1. Rada wybiera ze swego grona przewodniczącego
Rady i do dwóch wiceprzewodniczących Rady,
bezwzględną większoņcią głosów w obecnoņci co
najmniej połowy ustawowego składu Rady, w głosowaniu tajnym.
2. Radny wchodzący w skład Zarządu nie moŊe pełnić
funkcji, o których mowa w ust. 1.
3. Zadaniem przewodniczącego Rady jest wyłącznie
organizowanie pracy Rady oraz prowadzenie jej
obrad. W przypadku nieobecnoņci przewodniczącego Rady, jego zadania wykonuje wyznaczony
wiceprzewodniczący Rady. W przypadku nieobecnoņci przewodniczącego Rady i nie wyznaczenia
wiceprzewodniczącego Rady, zadania przewodniczącego Rady wykonuje wiceprzewodniczący Rady
najstarszy wiekiem.
4. Odwołanie przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady następuje na wniosek co najmniej
¼ ustawowego składu Rady, w trybie okreņlonym
w ust. 1.

Poz. 3641

5. W przypadku rezygnacji przewodniczącego lub
wiceprzewodniczącego Rady, Rada podejmuje
uchwałę w sprawie przyjęcia tej rezygnacji zwykłą
większoņcią głosów, nie póňniej niŊ w ciągu jednego miesiąca od dnia złoŊenia rezygnacji.

§ 12.
1. Wyboru na funkcję przewodniczącego Rady i wiceprzewodniczącego Rady, Starosty Powiatu, przewodniczącego i członków Komisji Rewizyjnej, dokonuje się spoņród dowolnej liczby kandydatów
zgłoszonych przez radnych na sesji.
2. Kandydaci powinni wyrazić zgodę na kandydowanie.
3. Po zakończeniu zgłaszania kandydatów naleŊy
przegłosować wniosek o zamknięcie listy.
4. Rejestrację kandydatów prowadzi komisja skrutacyjna.
5. JeŊeli członek komisji skrutacyjnej zostanie kandydatem w wyborach, na jego miejsce w komisji dokonuje się wyboru innego radnego.
6. Komisja skrutacyjna w swoim gronie dokonuje
wyboru przewodniczącego komisji.
7. Lista kandydatów powinna być sporządzona przez
komisję skrutacyjną w porządku alfabetycznym.
8. W przypadku gdy I tura głosowania nie zakończy
wyboru o którym mowa w ust. 1 przeprowadza się
II turę, ograniczając ją do niewybranych kandydatów, którzy w I turze uzyskali największą liczbę głosów. Liczba kandydatów uczestniczących w II turze
winna być maksymalnie o 1 większa od liczby nie
obsadzonych funkcji.
9. Dokonanie wyboru, o którym mowa w ust. 1, jak
równieŊ wyboru pozostałych członków Zarządu
Powiatu oraz powołanie skarbnika Powiatu oznacza podjęcie uchwały stwierdzającej wybór lub
powołanie ‟ uchwała ta nie jest dodatkowo głosowana.
10. Odwołanie z funkcji o których mowa w ust. 9
oznacza podjęcie uchwały stwierdzającej odwołanie.
§ 13.
1. Rada obraduje na sesjach zwoływanych w miarę
potrzeb, jednak co najmniej raz na kwartał.
2. Na wniosek Zarządu lub co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady, przewodniczący Rady jest
obowiązany zwołać sesję w ciągu 7 dni od dnia
złoŊenia wniosku.
3. Pierwszą sesję nowo wybranej Rady, do czasu
wyboru przewodniczącego Rady, prowadzi najstarszy wiekiem radny obecny na sesji.
4. W przypadku odwołania lub przyjęcia rezygnacji
przewodniczącego Rady i wiceprzewodniczących
Rady oraz nie wybrania w ich miejsce osób do
pełnienia tych funkcji w terminie 30 dni od dnia
przyjęcia rezygnacji albo od dnia odwołania, sesję
Rady w celu wyboru przewodniczącego Rady,
zwołuje wojewoda. Sesja zwoływana jest na dzień
przypadający w ciągu 7 dni po upływie terminu,
o którym mowa w zdaniu pierwszym.
5. Sesję Rady, o której mowa w ust. 4, do czasu wyboru przewodniczącego Rady prowadzi najstarszy
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wiekiem radny obecny na sesji, który wyraził zgodę na prowadzenie sesji.
§ 14.
1. Przewodniczący Rady przygotowuje i zwołuje sesje
Rady.
2. O sesji zawiadamia się wszystkich radnych, co
najmniej na 7 dni przed terminem rozpoczęcia obrad. Zawiadomienie powinno zawierać:
1) miejsce, dzień i godzinę rozpoczęcia sesji,
2) porządek obrad,
3) projekty uchwał.
3. Na pisemny wniosek radnego materiały na sesję
mogą być dostarczane radnym w formie elektronicznej.
4. Zawiadomienie o miejscu i terminie obrad podaje
się do wiadomoņci mieszkańcom Powiatu na 6 dni
przed sesją poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Powiatu oraz wywieszenie informacji o sesji
na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa.
§ 15.
1. Przed kaŊdą sesją przewodniczący Rady, po zasięgnięciu opinii Starosty, ustala listę goņci zaproszonych na sesję.
2. W sesjach Rady uczestniczą, z głosem doradczym,
sekretarz i skarbnik Powiatu.
3. Do udziału w sesjach Rady mogą zostać zobowiązani kierownicy powiatowych słuŊb, inspekcji
i straŊy oraz innych jednostek organizacyjnych
Powiatu.
4. Zarząd jest obowiązany udzielić wszelkiej pomocy
w przygotowaniu i obsłudze sesji Rady.
§ 16.
1. Sesje Rady są jawne. Ograniczenia jawnoņci mogą
wynikać wyłącznie z ustaw.
2. Porządek obrad sesji Rady powinien zostać wyczerpany w zasadzie na jednym posiedzeniu.
Przewodniczący Rady moŊe postanowić o przerwaniu obrad i ich kontynuowaniu w innym terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji.
3. O przerwaniu obrad zgodnie z ust. 2, Rada moŊe
postanowić w szczególnoņci ze względu na brak
moŊliwoņci wyczerpania porządku obrad lub koniecznoņć jego rozszerzenia, potrzebę dostarczenia
dodatkowych materiałów lub inne nieprzewidziane
przeszkody uniemoŊliwiające Radzie podejmowanie uchwał.
4. W protokole z obrad Rady odnotowuje się przerwanie obrad, o którym mowa w ust. 2.
§ 17.
1. Rada rozpoczyna obrady w obecnoņci co najmniej
połowy ustawowego składu Rady.
2. W przypadku, gdy liczba radnych obecnych na sesji
zmniejszy się poniŊej połowy ustawowego składu
Rady, przewodniczący nie przerywa obrad, niemoŊliwe jest jednak wówczas podejmowanie uchwał.
3. Przewodniczący otwiera, prowadzi i zamyka sesje
Rady.
4. Otwarcie sesji Rady następuje wraz z wypowiedzeniem przez Przewodniczącego formuły: „Otwieram
...sesję Rady Powiatu Myņlenickiego".
5. Po otwarciu sesji przewodniczący Rady:
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1) stwierdza quorum,
2) przedstawia porządek obrad.
6. Porządek obrad kaŊdej sesji powinien obejmować
w szczególnoņci:
1) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,
2) sprawozdanie Starosty z prac Zarządu i wykonania uchwał Rady,
3) rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie
uchwał,
4) interpelacje i odpowiedzi na interpelacje, wnioski, zapytania i oņwiadczenia radnych.
7. Rada moŊe wprowadzić zmiany w porządku obrad
bezwzględną większoņcią głosów ustawowego
składu Rady, przy czym z wnioskiem o zmianę porządku obrad moŊe wystąpić radny, komisja, klub
radnych lub Zarząd.
§ 18.
1. Przewodniczący Rady prowadzi obrady zgodnie
z przyjętym porządkiem obrad, otwierając i zamykając dyskusję nad kaŊdym z punktów.
2. Przewodniczący Rady moŊe zabierać głos w kaŊdej
chwili obrad Rady.
3. Radny nie moŊe zabierać głosu bez zezwolenia
przewodniczącego Rady.
4. Przewodniczący Rady udziela głosu na sesji najpierw przedstawicielom komisji i Klubów Radnych,
a następnie pozostałym radnym i zaproszonym
goņciom według kolejnoņci zgłoszeń z zastrzeŊeniem ust. 5 i 6.
5. Przewodniczący Rady moŊe udzielić głosu poza
kolejnoņcią w sprawie wniosków o charakterze
formalnym i proceduralnym, w szczególnoņci dotyczących:
1) sprawdzenia quorum,
2) zmiany porządku obrad,
3) ograniczenia czasu wystąpień mówców,
4) zakończenia wystąpień,
5) zakończenia dyskusji i podjęcia uchwały,
6) zarządzenia przerwy,
7) odesłania projektu uchwały do komisji,
8) przeliczenia głosów.
6. Przewodniczący Rady moŊe udzielić głosu równieŊ poza kolejnoņcią Staroņcie
lub wyznaczonemu przez Starostę członkowi Zarządu.
§ 19.
1. Przewodniczący Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, a zwłaszcza w odniesieniu do wystąpień radnych i innych osób uczestniczących
w sesji.
2. W przypadku stwierdzenia, Ŋe radny w swym wystąpieniu wyraňnie odbiega od przedmiotu obrad
lub znacznie przekracza przeznaczony dla niego
czas, Przewodniczący Rady moŊe zwrócić mu uwagę, a następnie odebrać głos. Fakt ten odnotowuje
się w protokole sesji.
3. Postanowienia ust. 2 stosuje się odpowiednio do
osób spoza Rady zaproszonych na sesję i publicznoņci.
4. Po uprzednim ostrzeŊeniu przewodniczący Rady
moŊe nakazać opuszczenie sali tym osobom spoņród publicznoņci i zaproszonych goņci, które swo-
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im zachowaniem lub wystąpieniem zakłócają porządek obrad bądň naruszają powagę sesji.
§ 20.
1. Rada rozpatruje na sesjach i rozstrzyga w drodze
uchwał wszystkie sprawy naleŊące do jej kompetencji okreņlone w ustawie o samorządzie powiatowym oraz w innych ustawach, a takŊe w przepisach wydanych na podstawie ustaw.
2. Rada w formie uchwał, wyraŊa opinie i zajmuje
stanowiska w sprawach związanych z realizacją
kompetencji stanowiących i kontrolnych.
§ 21.
1. Z inicjatywą podjęcia okreņlonej uchwały moŊe
wystąpić:
1) co najmniej 3 radnych,
2) przewodniczący Rady,
3) klub radnych,
4) komisja Rady,
5) Zarząd.
2. Projekty uchwał zgłaszane przez podmioty wymienione w ust. 1 pkt. 1 - 4 wymagają zaopiniowania
przez Zarząd. Nie wymagają opinii projekty dotyczące wyborów personalnych, spraw organizacyjnych Rady, oņwiadczeń i opinii.
3. Przewodniczący Rady przekazuje projekty uchwał
właņciwym komisjom i Zarządowi.
4. Podmiot uprawniony do inicjatywy uchwałodawczej tj.
1) co najmniej 3 radnych,
2) przewodniczący Rady,
3) klub radnych,
4) komisja Rady przedstawia przygotowane projekty uchwał Zarządowi najpóňniej na 14 dni
przed terminem posiedzenia zwyczajnego lub 3
dni przed terminem posiedzenia zwołanego
w trybie nadzwyczajnym.
5. Zarząd przedkłada przewodniczącemu Rady własne
projekty uchwał lub projekty innych uprawnionych
podmiotów wraz z opinią Zarządu najpóňniej na 7
dni przed terminem posiedzenia zwyczajnego lub
na 2 dni przed terminem posiedzenia zwołanego
w trybie nadzwyczajnym. Przewodniczący Rady
przekazuje niezwłocznie projekty oraz niezbędne
materiały informacyjne i ňródłowe przewodniczącym właņciwych komisji.
6. Przewodniczący komisji, do których skierowano
projekty uchwał, zwołują posiedzenie komisji najpóňniej przed terminem posiedzenia zwyczajnego,
celem zaopiniowania projektów przez komisję.
7. Zarząd nie moŊe uchylić się od przedłoŊenia projektów uchwał zgłoszonych przez uprawniony podmiot.
8. Pomoc merytoryczną, prawną i organizacyjną zapewnia Starosta.
§ 22.
1. Projekt uchwały powinien zawierać w szczególnoņci:
1) tytuł uchwały,
2) podstawę prawną,
3) treņć rozstrzygnięcia,
4) okreņlenie podmiotów zobowiązanych do jego
realizacji i nadzoru nad jego realizacją,

Poz. 3641

5) datę wejņcia w Ŋycie i w miarę potrzeby datę jego obowiązywania bądň wykonania,
6) klauzulę o ogłoszeniu aktu w przypadku, gdy
przepisy prawa przewidują wymóg ogłoszenia.
2. Do projektu uchwały dołącza się uzasadnienie zawierające w szczególnoņci: wskazanie potrzeby
podjęcia uchwały, oczekiwane skutki społeczne
oraz skutki finansowe uchwały i ňródła ich pokrycia.
§ 23.
1. Uchwałę opatruje się numerem sesji (cyfry rzymskie), numerem uchwały według kolejnoņci jej
podjęcia (cyfry arabskie) i wskazaniem roku podjęcia.
2. Uchwałę podpisuje przewodniczący Rady lub wiceprzewodniczący Rady, prowadzący sesję.
3. Oryginał uchwały ewidencjonuje się i przechowuje
w Biurze Rady.
§ 24.
1. Wnioski i poprawki zgłoszone w trakcie debaty nad
uchwałą, nie zaakceptowane przez autora projektu
uchwały, powinny być zgłoszone wraz z projektem
i opracowane w formie czytelnych zapisów alternatywnych, przygotowanych do głosowania.
2. Ustne uzasadnienie projektu uchwały jest przedstawiane przez wnioskodawcę na początku debaty
poņwięconej temu projektowi. Przedstawiający
uzasadnienie zobowiązany jest równieŊ do podania
wniosków i poprawek.
3. W debacie nad uchwałą w pierwszej kolejnoņci
głos zabierają przewodniczący komisji opiniujący
projekt. Stanowiska pozostałych komisji oraz
przedstawicieli klubów i poszczególnych radnych
mogą być przedstawione w dalszym toku debaty.
§ 25.
1. Uchwały Rady są podejmowane zwykłą większoņcią głosów w obecnoņci co najmniej połowy
ustawowego składu Rady w głosowaniu jawnym,
chyba Ŋe przepisy ustawowe stanowią inaczej.
2. Odrzucenie w głosowaniu uchwały o udzieleniu
absolutorium jest równoznaczne z przyjęciem
uchwały o nie udzieleniu Zarządowi absolutorium.
§ 26.
1. Głosowanie projektu uchwały poprzedzone jest
głosowaniem poprawek od najdalej idących.
2. Projekt uchwały wraz z przyjętymi poprawkami
poddawany jest w całoņci pod głosowanie.
3. Po zakończeniu głosowania przewodniczący Rady
ogłasza liczbę radnych biorących udział w głosowaniu, liczbę głosów „za”, „przeciw”, „wstrzymujących się” oraz ogłasza przyjęcie albo odrzucenie
projektu poddanego pod głosowanie.
§ 27.
1. Głosowanie zwykłą większoņcią głosów oznacza, Ŋe
przyjęty zostaje wniosek, który uzyskał większą
iloņć głosów „za” niŊ „przeciw”. Głosów niewaŊnych lub wstrzymujących nie dolicza się do Ŋadnej
z grup głosujących.
2. Głosowanie bezwzględną większoņcią głosów
oznacza, Ŋe zostaje przyjęty wniosek, który uzyskał
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co najmniej o jeden głos więcej od sumy pozostałych waŊnie oddanych głosów, tzn. przeciwnych
i wstrzymujących się. W razie parzystej liczby waŊnie oddanych głosów, bezwzględną większoņć stanowi 50% waŊnie oddanych głosów plus jeden
głos waŊnie oddany. W razie nieparzystej liczby
waŊnie oddanych głosów, bezwzględną większoņć
głosów, stanowi pierwsza liczba całkowita, przewyŊszająca połowę waŊnie oddanych głosów.
3. Bezwzględna większoņć ustawowego składu Rady
oznacza liczbę całkowitą głosów oddanych za
wnioskiem, przewyŊszającą połowę ustawowego
składu Rady, a zarazem tej połowy najbliŊszą.
§ 28.
1. Głosowanie jawne przeprowadza przewodniczący
Rady.
2. W głosowaniu jawnym radni głosują poprzez podniesienie ręki. Za głosy waŊne uznaje się te, które
oddano „za”, „przeciw” oraz „wstrzymujące się”.
3. Wyniki głosowania jawnego ogłasza przewodniczący Rady.
4. Wyniki głosowania jawnego odnotowuje się
w protokole sesji.
§ 29.
1. W przypadku, gdy wynik głosowania jawnego budzi uzasadnione wątpliwoņci, Rada moŊe dokonać
ponownego głosowania ‟ reasumpcji.
2. O przeprowadzeniu ponownego głosowania Rada
decyduje w formie uchwały na wniosek przewodniczącego Rady, lub co najmniej ¼ ustawowego
składu Rady.
3. Wniosek o reasumpcję moŊe być złoŊony tylko na
tej sesji, na której odbyło się głosowanie.
§ 30.
1. W głosowaniu tajnym radni głosują na kartkach
opatrzonych pieczęcią Rady.
2. Głosowanie tajne przeprowadza powołana przez
Radę komisja skrutacyjna w liczbie 3 ‟ 5 radnych
w ten sposób, Ŋe kolejno wyczytany radny podchodzi do komisji, gdzie otrzymuje kartę do głosowania, a następnie dokonuje aktu tajnego głosowania, w specjalnie przygotowanym do tego celu pomieszczeniu (parawan) i wrzuca kartę do głosowania do urny wyborczej znajdującej się w sali
obrad.
3. Karta do głosowania tajnego powinna być przygotowana przez komisję skrutacyjną z umieszczonym
tytułem i miejscem na oddanie głosu „za”, „przeciw”, „wstrzymuje się” oraz odpowiednią rubryką
na postawienie znaku „x”.
4. Ustala się następujące zasady liczenia głosów:
1) głos uwaŊa się za oddany za wnioskiem lub kandydatem jeŊeli znak „x” jest postawiony w rubryce przy słowie „za”,
2) głos uwaŊa się za oddany przeciw wnioskowi lub
kandydatowi jeŊeli znak „x” jest postawiony
w rubryce przy słowie „przeciw”,
3) głos uwaŊa się za wstrzymujący jeŊeli znak „x”
postawiono w rubryce przy słowie „wstrzymuje
się”,
4) głos niewaŊny to głos przekreņlony bądň oddany
w inny sposób niŊ okreņlają punkty 1 ‟ 3.
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5. Po zakończeniu liczenia głosów komisja skrutacyjna
sporządza protokół, a wyniki głosowania przedstawia przewodniczący komisji.
§ 31.
1. Interpelacje składa się do Zarządu w sprawach
o zasadniczym znaczeniu dla Powiatu.
2. Zapytania i wnioski radnych kieruje się odpowiednio do Zarządu, przewodniczącego Rady albo do
Komisji.
3. Radni mogą składać interpelacje, wnioski i zapytania na sesji lub pisemnie w okresie między sesjami
za poņrednictwem przewodniczącego Rady.
4. Odpowiedzi na interpelację udziela Zarząd, a odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych - Zarząd,
przewodniczący Rady lub przewodniczący komisji.
5. Na pisemną interpelację radnego udziela się odpowiedzi w formie pisemnej.
6. W przypadku braku moŊliwoņci udzielenia natychmiastowej odpowiedzi na interpelację złoŊoną
podczas sesji, radny zobowiązany jest do przedstawienia jej w formie pisemnej w terminie do
trzech dni od dnia sesji, a odpowiedň winna być
udzielona pisemnie w terminie do 30 dni od dnia
jej wpływu.
7. Biuro Rady prowadzi ewidencję zgłaszanych interpelacji, wniosków i zapytań radnych.
8. Na wniosek radnego, Rada moŊe włączyć sprawę
rozpatrzenia odpowiedzi na interpelację lub zapytanie do porządku obrad następnej sesji.
9. W przypadku udzielenia na sesji odpowiedzi na
interpelacje, wnioski czy zapytania radnych, nie
udziela się odpowiedzi w formie pisemnej. Fakt
ten odnotowuje się w protokole z sesji.
§ 32.
1. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący
Rady kończy sesję słowami: „Zamykam ... sesję
Rady Powiatu Myņlenickiego".
2. Czas od otwarcia sesji do jej zakończenia uznaje się
za czas trwania sesji.
3. Postanowienia ust. 2 dotyczą takŊe sesji, które objęły więcej niŊ jedno posiedzenie.
§ 33.
1. Biuro Rady sporządza protokół z kaŊdej sesji.
2. Protokół sesji Rady powinien zawierać w szczególnoņci:
1) okreņlenie numeru, daty i miejsca odbywania
sesji, godziny jej rozpoczęcia i zakończenia,
imiona i nazwiska prowadzących obrady i osoby sporządzającej protokół,
2) stwierdzenie prawomocnoņci obrad,
3) odnotowanie przyjęcia protokołu z poprzedniej
sesji,
4) porządek obrad,
5) przebieg obrad, a w szczególnoņci: treņć lub
streszczenie wystąpień, teksty zgłoszonych
i uchwalonych wniosków, odnotowanie zgłoszenia pisemnych wystąpień,
6) przebieg głosowania i jego wyniki,
7) podpis przewodniczącego Rady i osoby sporządzającej protokół.
3. Do protokołu dołącza się: listę obecnoņci radnych,
listę zaproszonych goņci, protokoły głosowań taj-
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nych, zgłoszone na piņmie wnioski nie wygłoszone na sesji przez radnych, usprawiedliwienia osób
nieobecnych.
Protokół sesji Rady wykłada się do publicznego
wglądu w Biurze Rady najpóňniej w dniu rozpoczęcia następnej sesji.
Protokół poprzedniej sesji Rady jest przyjmowany
na następnej sesji. Poprawki i uzupełnienia do
protokołu powinny być wnoszone przez radnych
na sesji Rady najpóňniej do momentu, w którym
następuje przyjęcie protokołu.
Poprawki i uzupełnienia przyjmowane są przez
Radę w osobnym głosowaniu i odnotowywane
w protokole łącznie z wynikiem głosowania tych
poprawek i uzupełnień. Radny moŊe złoŊyć do
protokołu nie przyjętą przez Radę poprawkę lub
uzupełnienie w formie uwagi „votum seperatum”.
Protokół stanowi urzędowy zapis przebiegu obrad
i podejmowanych rozstrzygnięć.
Komisje Rady Powiatu.

§ 34.
1. Do okreņlonych zadań Rada powołuje komisje stałe
i doraňne.
2. Komisje podlegają Radzie w całym zakresie swojej
działalnoņci, przedkładają jej swoje plany pracy
i sprawozdania z działalnoņci.
§ 35
1. Rada ustala skład osobowy i zakres działania oraz
zatwierdza plan pracy Komisji.
2. Ust. 1 nie dotyczy Komisji Rewizyjnej.
3. Propozycję składu osobowego komisji oraz zmian
w tym składzie przedstawia przewodniczący Rady
na wniosek zainteresowanych radnych, klubów
radnych lub komisji.
4. Radny moŊe być członkiem nie więcej niŊ 3 komisji
stałych, a przewodniczącym ‟ tylko jednej komisji
stałej.
5. Wyboru przewodniczącego komisji i wiceprzewodniczącego komisji dokonują członkowie komisji.
6. Zmiany w składzie komisji moŊliwe są w kaŊdym
czasie na wniosek zainteresowanego radnego lub
przewodniczącego komisji.
7. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecnoņci
na 1/3 posiedzeń komisji w okresie 6 miesięcy
przewodniczący komisji wnioskuje do Rady o odwołanie członka komisji z jej składu.
§ 36.
1. Komisje stałe Rady to:
1) Komisja Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony
Ņrodowiska,
2) Komisja BudŊetu, Finansów i Mienia Powiatu,
3) Komisja Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu,
4) Komisja Rolnictwa, Promocji i Rozwoju Powiatu,
5) Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej,
6) Komisja Rewizyjna.
2. Do zadań komisji stałych w szczególnoņci naleŊy:
1) przygotowanie i opiniowanie projektów uchwał
Rady,
2) występowanie z inicjatywą uchwałodawczą,
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3) sprawowanie kontroli nad wykonaniem uchwał
Rady,
4) opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez Radę, Zarząd lub inne komisje
5) przyjmowanie i analizowanie skarg i wniosków
dotyczących działalnoņci Rady i Zarządu.
3. Komisja stała działa zgodnie z planem pracy.
4. Rada moŊe dokonywać zmian w planie pracy.
5. Komisja jest obowiązana przedstawić Radzie sprawozdanie ze swojej działalnoņci co najmniej jeden
raz w roku oraz w kaŊdym czasie na Ŋądanie Rady.
§ 37.
1. Komisje pracują na posiedzeniach zwoływanych
przez przewodniczącego komisji z własnej inicjatywy, na wniosek co najmniej ¼ członków komisji
lub na wniosek przewodniczącego Rady.
2. O planowanym posiedzeniu komisji i proponowanym porządku obrad przewodniczący komisji informuje Biuro Rady w terminie umoŊliwiającym
zawiadomienie członków komisji oraz zaproszonych osób, najpóňniej na 2 dni przed terminem
posiedzenia.
3. Komisje mogą odbywać wspólne posiedzenia.
Zwołują i przewodniczą im wspólnie przewodniczący zainteresowanych komisji, z zachowaniem
ustalonej procedury.
4. Komisje mogą ustalać własne zasady działania,
w tym tryb, procedury i miejsce odbywania posiedzeń, ustalać zasady współpracy z innymi podmiotami, powoływać podkomisje, nie naruszając przy
tym postanowień niniejszego Statutu.
§ 38.
1. Komisja obraduje w obecnoņci co najmniej połowy
swojego składu.
2. W posiedzeniach komisji, oprócz jej członków,
mogą takŊe uczestniczyć: przewodniczący Rady,
radni nie będący członkami komisji oraz członkowie Zarządu.
3. Przewodniczący komisji moŊe zaprosić na jej posiedzenie inne osoby, których obecnoņć jest uzasadniona ze względu na przedmiot rozpatrywanej
sprawy lub zakres działania komisji.
§ 39.
1. Przewodniczący komisji kieruje jej pracami,
a w szczególnoņci:
1) ustala terminy i porządek posiedzeń,
2) zwołuje posiedzenia komisji,
3) kieruje obradami komisji.
2. W przypadku nieobecnoņci przewodniczącego komisji, jego obowiązki wykonuje wiceprzewodniczący komisji.
§ 40.
1. Komisja w zakresie niezbędnym do rozpatrzenia
sprawy objętej jej właņciwoņcią, uprawniona jest
Ŋądać od Starosty i członków Zarządu wyjaņnień,
informacji, udostępnienia dokumentacji oraz dokonywać wizji lokalnych.
2. Komisje podejmują rozstrzygnięcia w formie opinii
i wniosków uchwalonych w głosowaniu jawnym,
zwykłą większoņcią głosów, w obecnoņci co najmniej połowy składu komisji.
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3. Wnioski odrzucone przez komisje umieszcza się, na
Ŋądanie wnioskodawcy, w sprawozdaniu komisji
jako wnioski mniejszoņci, w szczególnoņci
w sprawach dotyczących projektów uchwał Rady.
4. Sprawozdanie komisji przedstawia na sesji Rady
przewodniczący komisji lub wyznaczony przez
komisję radny sprawozdawca.
§ 41.
1. Rada moŊe powoływać komisje doraňne.
2. W uchwale w sprawie powołania komisji doraňnej
Rada okreņla zakres działania, kompetencje, czas
trwania oraz skład osobowy komisji.
3. Do komisji doraňnej stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące komisji stałej.
Komisja Rewizyjna.
§ 42. Komisja Rewizyjna jest powołana do przeprowadzenia kontroli działalnoņci Zarządu, powiatowych
jednostek organizacyjnych oraz do rozpatrywania
skarg i wniosków.
§ 43.
1. Komisja Rewizyjna składa się z 5 członków ‟ radnych powiatu.
2. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić:
1) przewodniczący Rady,
2) wiceprzewodniczący Rady,
3) przewodniczący Zarządu,
4) członkowie Zarządu.
3. Na zaproszenie przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w posiedzeniach komisji mogą brać udział
radni nie będący członkami Komisji oraz inne osoby.
§ 44.
1. Pracą Komisji Rewizyjnej kieruje jej przewodniczący.
2. Rada wybiera przewodniczącego oraz pozostałych
członków Komisji Rewizyjnej, w tym zastępcę
przewodniczącego i sekretarza.
3. Komisja Rewizyjna przedstawia do zatwierdzenia
Radzie projekt rocznego planu pracy.
4. Komisja Rewizyjna podejmuje kontrolę zgodnie
z zatwierdzonym rocznym planem pracy oraz kontrole doraňne na zlecenie Rady.
§ 45.
1. W celu przeprowadzenia czynnoņci kontrolnych
przewodniczący Komisji Rewizyjnej wyznacza zespół kontrolny składający się z minimum 3 członków Komisji Rewizyjnej.
2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej udziela członkom zespołu pisemnego upowaŊnienia do przeprowadzenia kontroli, okreņlając w nim zakres
kontroli.
3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, co najmniej na
3 dni przed przeprowadzeniem kontroli, zawiadamia na piņmie kierownika kontrolowanej jednostki
organizacyjnej o zakresie i terminie kontroli.
4. Członkowie zespołu kontrolnego, przed przystąpieniem do czynnoņci kontrolnych, są obowiązani
okazać kierownikowi kontrolowanej jednostki
upowaŊnienie, o którym mowa w ust. 2.
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§ 46.
1. Członek Komisji Rewizyjnej podlega wyłączeniu
z udziału w kontroli, jeŊeli przedmiot kontroli moŊe
dotyczyć praw i obowiązków jego albo jego małŊonka, krewnych lub powinowatych.
2. Członek Komisji Rewizyjnej moŊe równieŊ być wyłączony z udziału w kontroli, jeŊeli zachodzą okolicznoņci mogące wywołać wątpliwoņć co do jego
bezstronnoņci.
3. O wyłączeniu członka Komisji Rewizyjnej z udziału
w kontroli rozstrzyga Komisja Rewizyjna.
§ 47.
1. Komisja Rewizyjna rozpatruje i rozstrzyga sprawy
na posiedzeniach zwykłą większoņcią głosów
w obecnoņci co najmniej połowy składu Komisji
Rewizyjnej. W przypadku równej liczby głosów
głosowanie naleŊy powtórzyć, a w ponownym
braku rozstrzygnięcia przyjmuje się negatywny
wynik głosowania.
2. Sekretarz Komisji Rewizyjnej sporządza z jej posiedzenia protokół, który podlega przyjęciu na następnym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej.
3. Komisja Rewizyjna moŊe zapraszać na swoje posiedzenia kierowników powiatowych jednostek
organizacyjnych oraz inne osoby.
4. Komisja Rewizyjna, za zgodą Rady, moŊe powoływać rzeczoznawców, ekspertów i biegłych.
§ 48.
1. Kontrole są podstawową formą działalnoņci Komisji Rewizyjnej.
2. Komisja Rewizyjna kontroluje działalnoņć Zarządu
i powiatowych jednostek organizacyjnych, biorąc
pod uwagę kryteria: zgodnoņci z prawem, celowoņci, rzetelnoņci i gospodarnoņci.
3. W trakcie kontroli Komisja Rewizyjna współpracuje
z komórką kontroli wewnętrznej kontrolowanej
jednostki.
§ 49.
Komisja Rewizyjna uprawniona jest do:
1. wstępu do pomieszczeń jednostki kontrolowanej,
2. wglądu do akt i dokumentów dotyczących działalnoņci tej jednostki,
3. zabezpieczenia dokumentów oraz innych dowodów,
4. powołania biegłych do zbadania spraw będących
przedmiotem kontroli,
5. Ŋądania od pracowników kontrolowanej jednostki
pisemnych i ustnych wyjaņnień,
6. przyjmowania oņwiadczeń od pracowników kontrolowanej jednostki,
7. wymagania od jednostek kontrolowanych sporządzania dla członków Komisji Rewizyjnej odpisów
i kopii dokumentów.
§ 50.
1. Kierownik jednostki kontrolowanej jest zobowiązany do zapewnienia kontrolującym odpowiednich
warunków do sprawnego przeprowadzenia kontroli w godzinach pracy.
2. Podczas dokonywania czynnoņci kontrolnych Komisja Rewizyjna jest zobowiązana do przestrzega-
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nia przepisów o ochronie informacji niejawnych
oraz innych tajemnic ustawowo chronionych.
3. Działalnoņć Komisji Rewizyjnej nie moŊe naruszać
obowiązującego w jednostce kontrolowanej porządku pracy oraz kompetencji organów sprawujących kontrolę słuŊbową.
§ 51.
Obowiązkiem Komisji Rewizyjnej jest:
1. rzetelne i obiektywne ustalenie stanu faktycznego;
2. ustalenie nieprawidłowoņci i uchybień oraz przyczyn i skutków ich powstania jak równieŊ osób odpowiedzialnych za ich powstanie.
§ 52.
1. Z przebiegu kontroli Komisja Rewizyjna sporządza
protokół w terminie 14 dni od zakończenia kontroli,
który podpisują wszyscy członkowie Komisji Rewizyjnej biorący udział w kontroli oraz kierownik jednostki kontrolowanej.
2. W protokole ujmuje się fakty słuŊące do oceny
jednostki kontrolowanej, takie jak uchybienia i nieprawidłowoņci oraz ich przyczyny i skutki, a takŊe
wymienia się osoby za nie odpowiedzialne.
3. Protokół powinien ponadto zawierać:
1) nazwę jednostki kontrolowanej oraz dane osobowe kierownika,
2) imiona i nazwiska osób kontrolujących,
3) okreņlenie zakresu i przedmiotu kontroli,
4) czas trwania kontroli,
5) ewentualne zastrzeŊenia kierownika jednostki
kontrolowanej,
6) wnioski pokontrolne,
7) wykaz załączników.
4. Kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo zgłaszania do protokołu uwag co do treņci protokołu
oraz przebiegu kontroli.
5. Protokół sporządza się w czterech jednobrzmiących
egzemplarzach. Jeden otrzymuje kierownik jednostki kontrolowanej, drugi przewodniczący Rady,
trzeci ‟ Zarząd, czwarty pozostaje w aktach Komisji
Rewizyjnej.
§ 53.
1. Komisja Rewizyjna opracowuje projekt wystąpień
pokontrolnych, które przewodniczący Rady kieruje
do jednostek kontrolowanych oraz do Zarządu.
Wystąpienie pokontrolne winno zawierać uwagi,
wnioski i zalecenia w sprawie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowoņci oraz wnioski co do wyciągnięcia konsekwencji wobec osób odpowiedzialnych za ich powstawanie.
2. Kierownik kontrolowanej jednostki, w terminie
7 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego,
moŊe odwołać się do Rady, która podejmie stosowną uchwałę w tym przedmiocie.
§ 54. Kierownicy jednostek, do których wystąpienie
pokontrolne zostało skierowane, są obowiązani
w wyznaczonym terminie zawiadomić Radę o sposobie wykorzystania uwagi wykonania wniosków. NaleŊy podać uzasadnione przyczyny ich niewykonania
i propozycję co do sposobu usunięcia stwierdzonych
nieprawidłowoņci.
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§ 55.
1. Wyniki swoich działań Komisja Rewizyjna przedstawia Radzie w formie sprawozdań.
2. Sprawozdanie winno zawierać:
1) zwięzły opis wyników kontroli ze wskazaniem
ňródeł i przyczyn ujawnionych nieprawidłowoņci
oraz osób odpowiedzialnych za ich powstanie,
2) wnioski zmierzające do usunięcia nieprawidłowoņci,
3) jeŊeli zachodzi koniecznoņć, wnioski o podjęcie
odpowiednich działań w stosunku do osób winnych nieprawidłowoņci.

ROZDZIAŁ IV
Radni Powiatu i kluby radnych.
§ 56.
1. Radny przed objęciem mandatu składa ņlubowanie
zgodnie z rotą ustaloną w art. 20 ustawy o samorządzie powiatowym.
2. Radny korzysta z ochrony prawnej przewidzianej
dla funkcjonariuszy publicznych.
3. Na zasadach okreņlonych przez Radę, radnym
przysługują diety oraz zwrot kosztów podróŊy
słuŊbowych.
§ 57.
1. Radni powinni uczestniczyć czynnie w pracach
Rady, pracach komisji i klubów radnych do których zostali wybrani.
2. Radni mają obowiązek kierować się dobrem powiatowej wspólnoty samorządowej, a w szczególnoņci przez:
1) informowanie o działalnoņci Rady i Zarządu,
2) konsultowanie spraw wnoszonych pod obrady
Rady,
3) propagowanie zamierzeń i dokonań Rady i Zarządu,
4) przyjmowanie postulatów, wniosków i skarg dotyczących realizacji zadań Powiatu i przedstawianie ich organom Powiatu.
§ 58.
1. Radny ma prawo do zgłaszania interpelacji, zapytań i wniosków dotyczących spraw lub problemów
związanych z realizacją zadań Powiatu.
2. W razie braku odpowiedzi radny ma prawo zwrócić
się o interwencję do przewodniczącego Rady.
§ 59.
1. Radni mogą tworzyć kluby radnych według kryteriów przez siebie przyjętych.
2. PrzynaleŊnoņć radnych do klubów radnych jest
dobrowolna.
3. Działalnoņć klubów radnych nie moŊe być finansowana z budŊetu Powiatu.
§ 60.
1. Warunkiem utworzenia klubu radnych jest zadeklarowanie w nim udziału przez co najmniej 3 radnych.
2. Powstanie klubu radnych musi zostać niezwłocznie
zgłoszone przewodniczącemu Rady.
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3. W zgłoszeniu podaje się:
1) nazwę klubu,
2) listę członków,
3) imię i nazwisko przewodniczącego klubu.
4. W razie zmiany składu klubu lub jego rozwiązania
przewodniczący klubu jest obowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym przewodniczącego Rady.
5. Przewodniczący Rady prowadzi rejestr klubów
radnych.
6. Kluby radnych działają w okresie kadencji Rady.
Zakończenie kadencji Rady jest równoznaczne
z rozwiązaniem klubów radnych.
7. Kluby radnych mogą ulegać wczeņniejszemu rozwiązaniu na mocy uchwał ich członków, podejmowanych bezwzględną większoņcią głosów
w obecnoņci co najmniej połowy jego członków.
8. Kluby radnych podlegają rozwiązaniu, gdy liczba
ich członków spadnie poniŊej 3.
ROZDZIAŁ V
Zarząd Powiatu.
§ 61.
1. Zarząd jest organem wykonawczym Powiatu.
2. W skład Zarządu wchodzą: Starosta jako przewodniczący Zarządu, Wicestarosta i pozostali członkowie w liczbie trzech osób.
3. Członkowie Zarządu mogą być wybrani równieŊ
spoza składu Rady.
4. Ze Starostą i Wicestarostą nawiązuje się stosunek
pracy na podstawie wyboru.
5. Zarząd wykonuje uchwały Rady i zadania okreņlone
przepisami prawa.
6. Do zadań Zarządu naleŊy w szczególnoņci:
1) przygotowanie projektów uchwał Rady,
2) okreņlanie sposobu wykonywania uchwał Rady,
3) realizacja podjętych uchwał Rady,
4) gospodarowanie mieniem Powiatu,
5) sporządzanie projektów budŊetu Powiatu
i przekazywanie go wraz z informacją o stanie
gospodarowania mieniem, o którym mowa
w pkt. 4 Radzie i przesłanie projektu budŊetu do
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie,
6) wykonywanie budŊetu,
7) zatrudnianie i zwalnianie kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych,
8) udzielanie Staroņcie upowaŊnienia do składania
jednoosobowo oņwiadczeń woli związanych
z prowadzeniem bieŊącej działalnoņci Powiatu,
9) prawidłowe prowadzenie gospodarki finansowej Powiatu,
10) zaciąganie zobowiązań do wysokoņci ustalonych przez Radę,
11) przedkładanie Radzie sprawozdań z działalnoņci
finansowej Powiatu,
12) zaciąganie poŊyczek i kredytów krótkoterminowych do maksymalnej wysokoņci ustalonej
przez Radę,
13) emitowanie papierów wartoņciowych w ramach upowaŊnień udzielonych przez Radę,
14) przedkładanie wniosków o zwołanie sesji Rady,
15) udzielanie informacji Radzie o załoŊeniach projektu budŊetu, kierunkach polityki społecznej
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budŊetowych,
16) nabywanie, zbywanie i wykup obligacji wg zasad okreņlonych przez Radę,
17) wnoszenie i zbywanie udziałów i akcji wg zasad
ustalonych przez Radę,
18) zawieranie umowy w sprawie bankowej obsługi budŊetu z bankiem wybranym przez Radę,
19) wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej naleŊących do właņciwoņci Powiatu na podstawie
przepisów szczególnych,
20) prowadzenie i aktualizacja wykazu jednostek
organizacyjnych Powiatu.

§ 62.
Do zadań Starosty naleŊy w szczególnoņci:
1. organizowanie pracy Zarządu i przewodniczenie
jego posiedzeniom;
2. reprezentowanie Powiatu na zewnątrz,
3. kierowanie Starostwem,
4. zatrudnianie i zwalnianie pracowników Starostwa,
5. podejmowanie czynnoņci naleŊących do właņciwoņci Zarządu w sprawach nie cierpiących zwłoki,
przy czym czynnoņci te wymagają dla swej waŊnoņci zatwierdzania na najbliŊszym posiedzeniu Zarządu,
6. przesyłanie do organów nadzoru w terminie ustawowym, uchwał Rady i Zarządu objętych zakresem nadzoru,
7. niezwłoczne ogłaszanie uchwały budŊetowej
i sprawozdania z jej wykonania w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty,
8. występowanie z wnioskiem do Rady o wybór Wicestarosty i pozostałych członków Zarządu,
9. występowanie z wnioskiem do Rady o powołanie
skarbnika Powiatu,
10. wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach
z zakresu administracji publicznej,
11. wykonywanie uprawnień zwierzchnika słuŊbowego w stosunku do pracowników starostwa i kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych,
12. wykonywanie uprawnień zwierzchnika w stosunku do kierowników powiatowych słuŊb, inspekcji i
straŊy,
13. wydawanie zarządzeń, decyzji i postanowień.
§ 63.
Do zadań Starosty w zakresie organizowania pracy
Zarządu naleŊy w szczególnoņci:
1. przygotowanie projektu porządku obrad Zarządu,
2. okreņlenie czasu i miejsca posiedzenia Zarządu,
3. przygotowanie materiałów do projektowanego
porządku obrad,
4. zapewnienie obsługi posiedzenia Zarządu,
5. przewodniczenie obradom Zarządu.
§ 64.
1. Do zadań Wicestarosty naleŊą sprawy powierzone
mu przez Starostę w zakresie ustalonym przez Zarząd.
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2. Wicestarosta sprawuje funkcję Starosty w razie
jego nieobecnoņci lub niemoŊnoņci pełnienia
przez niego obowiązków z innych powodów.
§ 65.
Do zadań pozostałych członków Zarządu naleŊy:
1. uczestniczenie w posiedzeniach Zarządu,
2. realizacja zadań wynikających z uchwał Rady i Zarządu,
3. bieŊący nadzór nad wykonaniem budŊetu Powiatu,
4. składanie oņwiadczeń woli w imieniu Powiatu,
5. współpraca z komisjami Rady.
§ 66.
1. Członkowie Zarządu są obowiązani brać czynny
udział w jego pracach.
2. Zarząd obraduje i podejmuje rozstrzygnięcia na
posiedzeniach zwoływanych w miarę potrzeby,
jednak nie rzadziej niŊ jeden raz na 2 tygodnie.
3. W razie potrzeby, Starosta moŊe zwołać posiedzenie Zarządu w innym terminie, a takŊe rozszerzyć
porządek obrad.
4. Starosta jest obowiązany zwołać posiedzenie Zarządu na pisemny wniosek co najmniej dwóch
członków Zarządu w terminie 3 dni od złoŊenia
wniosku.
§ 67.
1. Posiedzenia Zarządu zwołuje oraz przewodniczy im
Starosta lub Wicestarosta.
2. W posiedzeniach Zarządu uczestniczą członkowie
Zarządu ‟ z głosem stanowiącym, a sekretarz
i skarbnik Powiatu ‟ z głosem doradczym.
3. Do udziału w posiedzeniach Zarządu Starosta moŊe
zobowiązać pracowników Starostwa powiatowego,
kierowników powiatowych słuŊb, inspekcji straŊy
oraz jednostek organizacyjnych Powiatu, właņciwych ze względu na przedmiot obrad.
4. Do udziału w posiedzeniach Zarządu mogą zostać
zaproszone inne osoby, w szczególnoņci radni.
§ 68.
1. Starosta składa Radzie na kaŊdej sesji sprawozdanie z realizacji uchwał Rady oraz z działalnoņci Zarządu w okresie od poprzedniej sesji.
2. Sprawozdanie to moŊe takŊe składać członek Zarządu, wyznaczony przez Starostę.
3. Członkowie Zarządu oraz Skarbnik Powiatu i Sekretarz Powiatu współpracują z komisjami problemowymi Rady zapewniając bieŊące informowanie
komisji o stanowisku oraz działaniach Zarządu podejmowanych w sprawach dotyczących problemów stanowiących przedmiot prac komisji.
4. Starosta wyznacza członków Zarządu odpowiedzialnych za współpracę z poszczególnymi komisjami Rady.
§ 69.
1. Inicjatywa uchwałodawcza w zakresie uchwał Zarządu przysługuje członkom Zarządu oraz sekretarzowi i skarbnikowi Powiatu.
2. Zarząd rozstrzyga o sposobie wykonania uchwał
Rady, chyba Ŋe Rada okreņli zasady wykonywania
swojej uchwały.
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§ 70.
1. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał, które
podpisuje przewodniczący posiedzenia.
2. Zarząd podejmuje uchwały kolegialne, zwykłą
większoņcią głosów, w obecnoņci co najmniej
3 członków, w głosowaniu jawnym, chyba, Ŋe
przepisy ustawy stanowią inaczej.
3. Zarząd podejmuje uchwały, postanowienia i decyzje.
4. Protokoły Zarządu winny być numerowane i przechowywane w Biurze Rady, które zapewnia obsługę administracyjno ‟ biurową posiedzeń Zarządu.
§ 71.
1. Z posiedzenia Zarządu sporządza się protokół.
2. W protokole podaje się imiona i nazwiska członków
Zarządu uczestniczących w posiedzeniu, a w przypadku gdy w posiedzeniu Zarządu uczestniczyły
równieŊ inne osoby, w protokole podaje się imiona
i nazwiska oraz wskazuje, w jakim charakterze te
osoby uczestniczyły w posiedzeniu.
3. Protokół posiedzenia Zarządu powinien odzwierciedlać przebieg posiedzenia, a zwłaszcza przebieg
dyskusji nad rozstrzygnięciami podejmowanymi
przez Zarząd.
4. Protokół posiedzenia Zarządu podpisują wszyscy
członkowie Zarządu uczestniczący w posiedzeniu.
5. Członkowie Zarządu oraz inni uczestnicy posiedzenia mogą zgłosić do protokołu wniosek o jego
sprostowanie lub uzupełnienie.
6. Zarząd przyjmuje protokół posiedzenia na posiedzeniu następnym. W razie zgłoszenia wniosków,
o których mowa w ust. 5, o ich uwzględnieniu rozstrzyga Zarząd.
7. Zarząd udostępnia protokoły swoich posiedzeń do
publicznego wglądu, jeņli nie narusza to przepisów
o ochronie tajemnic prawnie chronionych albo
o ochronie danych osobowych.
8. Organy kontrolujące działalnoņć Zarządu mają
prawo wglądu do protokołów posiedzeń i uchwał
Zarządu.
9. Obsługę organizacyjną i protokolarną prowadzi
Biuro Rady.
§ 72.
1. Zarząd wykonuje zadania powiatu przy pomocy
Starostwa oraz jednostek organizacyjnych Powiatu.
2. Organizację i zasady funkcjonowania Starostwa
okreņla Regulamin Organizacyjny uchwalony przez
Radę na wniosek Zarządu.
ROZDZIAŁ VI
Zasady dostĉpu do dokumentów i korzystania z nich
przez obywateli.
§ 73.
1. Na pisemny wniosek obywatela, udostępnia się mu
następujące dokumenty:
1) porządek obrad Rady,
2) uchwały Rady,
3) apele i stanowiska podjęte przez Radę,
4) protokoły z sesji Rady,
5) protokoły z posiedzeń komisji,
6) porządek posiedzeń Zarządu
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7) uchwały Zarządu,
8) protokoły z posiedzeń Zarządu,
9) inne dokumenty dotyczące wykonywania zadań
publicznych.
2. Dokumenty wymienione w ust. 1 podlegają udostępnieniu po ich formalnym przyjęciu -zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.
3. Udostępnia się tylko te dokumenty, które nie zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej.
§ 74.
1. Dokumenty z zakresu działania Rady, komisji Rady
i pracy Zarządu udostępnia Starosta.
2. Dokumenty udostępnia się w Biurze Rady wyłącznie w dniach i godzinach pracy Starostwa.
3. Udostępnienie dokumentów następuje na wniosek
zainteresowanego złoŊony pisemnie. W przypadku
gdy dokument wymaga wyszukania, udostępniający wyznacza termin udostępnienia dokumentu,
nie dłuŊszy jednak niŊ 14 dni od dnia złoŊenia
wniosku.
4. Zainteresowanemu umoŊliwia się przeglądanie
dokumentów, sporządzania z nich odpisów i notatek.
5. Przeglądanie dokumentów i protokołów odbywa
się w obecnoņci pracowników Biura Rady, Sekretarza Powiatu lub osób upowaŊnionych.
6. Starosta odmawia dostępu i korzystania z dokumentów w przypadku ograniczenia jawnoņci wynikającego z ustaw.
§ 75.
1. Uprawnienia okreņlone w § 74 nie znajdują zastosowania:
1) w przypadku podjęcia przez Radę, Komisję lub
Zarząd uchwały o wyłączeniu jawnoņci,
2) do spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej, o ile ustawa nie stanowi inaczej
niŊ art. 73 Kodeksu postępowania administracyjnego.
§ 76.
1. Powiatowe przepisy porządkowe ogłasza się
w drodze obwieszczeń, a takŊe przez ich publikację w ņrodkach masowego przekazu lub w sposób
zwyczajowo przyjęty. Przepisy te wchodzą w Ŋycie
z dniem wskazanym w obwieszczeniu.
2. Powiatowe przepisy porządkowe podlegają takŊe
ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym.
§ 77.
Starostwo gromadzi i udostępnia w swojej siedzibie
zbiór aktów prawa miejscowego ustanowionych
przez Radę.
ROZDZIAŁ VII
Skarbnik i Sekretarz Powiatu.
§ 78.
1. Skarbnik Powiatu jest głównym księgowym budŊetu Powiatu.
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2. Zadania Skarbnika Powiatu, jako głównego księgowego budŊetu Powiatu, okreņlają odrębne przepisy.
3. Skarbnik Powiatu kontrasygnuje dokumenty dotyczące czynnoņci prawnych mogących spowodować
powstanie zobowiązań majątkowych. Do kontrasygnaty czynnoņci, o których mowa w ust. 3, Skarbnik Powiatu moŊe upowaŊnić inną osobę.
4. Skarbnik Powiatu, który odmówił kontrasygnaty,
ma jednak obowiązek jej dokonania na pisemne
polecenie Starosty, przy równoczesnym powiadomieniu o tym Rady i Regionalnej Izby Obrachunkowej.
§ 79. Zadania Sekretarza Powiatu okreņla Regulamin
Organizacyjny Starostwa.
ROZDZIAŁ VIII
Jednostki organizacyjne powiatu, powiatowe służby,
inspekcje i straże.
§ 80.
1. Jednostki organizacyjne Powiatu tworzy się w celu
wykonywania zadań Powiatu.
2. Do jednostek, o których mowa w ust.1 naleŊą:
1) Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Tadeusza
Koņciuszki w Myņlenicach,
2) Zespół Szkół Techniczno - Ekonomicznych im.
Mikołaja Reja w Myņlenicach,
3) Zespół Szkół im. A. Ņredniawskiego w Myņlenicach,
4) Zespół Szkół Technicznych i Rolniczych w Dobczycach,
5) Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Bohaterów Monte Cassino w Lubniu,
6) Zespół Szkół w Dobczycach,
7) Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach,
8) Poradnia Psychologiczno ‟ Pedagogiczna
w Myņlenicach,
9) Międzyszkolny Oņrodek Sportowy w Myņlenicach,
10) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myņlenicach,
11) Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
i innych Osób Uprawnionych „Biały Potok”
w Trzemeņni,
12) Dom Pomocy Społecznej w Harbutowicach,
13) Dom Pomocy Społecznej w Pcimiu,
14) Powiatowy Urząd Pracy w Myņlenicach,
15) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Myņlenicach,
16) Zarząd Dróg Powiatowych w Myņlenicach.
3. Jednostki organizacyjne Powiatu tworzy, przekształca i likwiduje oraz wyposaŊa w majątek Rada.
4. Organizację i zasady funkcjonowania jednostek
organizacyjnych Powiatu okreņlają statuty uchwalane przez Radę i regulaminy organizacyjne
uchwalone przez Zarząd.
5. Szczególne warunki lub zasady powoływania, odwoływania oraz tryb zatrudniania i zwalniania kierowników i pracowników powiatowych słuŊb, inspekcji i straŊy oraz jednostek organizacyjnych
Powiatu okreņlają odrębne przepisy.
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6. Wykaz jednostek organizacyjnych Powiatu zamieszcza się i aktualizuje w Biuletynie Informacji
Publicznej.
§ 81.
1. Zadania z zakresu zapewnienia porządku publicznego i szeroko rozumianego bezpieczeństwa obywateli realizowane są poprzez ņcisłą współpracę
z powiatowymi słuŊbami, inspekcjami i straŊami:
1) Komendą Powiatową Policji w Myņlenicach,
2) Komendą Powiatową Państwowej StraŊy PoŊarnej w Myņlenicach,
3) Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną
w Myņlenicach,
4) Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Myņlenicach,
5) Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w Myņlenicach.
2. Uprawnienia Starosty i Rady wobec powiatowych
słuŊb, inspekcji i straŊy okreņlają odrębne przepisy.
ROZDZIAŁ IX
Gospodarka finansowa Powiatu.
§ 82.
1. Powiat prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową na podstawie budŊetu Powiatu, stanowiącego plan finansowy, obejmujący dochody i wydatki
Powiatu.
2. BudŊet Powiatu jest uchwalany przez Radę na rok
kalendarzowy zwany dalej „rokiem budŊetowym".
§ 83.
1. Do wyłącznej kompetencji Zarządu naleŊy:
1) inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu
uchwały budŊetowej, o prowizorium budŊetowym i o zmianie uchwały budŊetowej,
2) inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu
uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i jej zmiany.
2. Zarząd sporządza i przedkłada Radzie i Regionalnej
Izbie Obrachunkowej projekt uchwały budŊetowej
do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budŊetowy.
3. Bez zgody Zarządu, Rada nie moŊe wprowadzić
w projekcie uchwały budŊetowej zmian powodujących zmniejszenie dochodów lub zwiększenie wydatków i jednoczeņnie zwiększenie deficytu budŊetu Powiatu.
§ 84. Uchwała Rady okreņla tryb prac nad projektem
uchwały budŊetowej, w szczególnoņci:
1. wymaganą szczegółowoņć projektu budŊetu Powiatu,
2. terminy obowiązujące w toku prac nad projektem
uchwały budŊetowej Powiatu,
3. wymogi dotyczące uzasadnienia i materiały informacyjne, które Zarząd przedłoŊy Radzie wraz z projektem uchwały budŊetowej.
§ 85.
1. Uchwała budŊetowa Powiatu powinna być uchwalona przed rozpoczęciem roku budŊetowego,
a w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie
póňniej niŊ do dnia 31 stycznia roku budŊetowego.
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2. Do czasu podjęcia uchwały budŊetowej w terminie
wymienionym w ust. 1, podstawą gospodarki budŊetowej jest projekt uchwały budŊetowej przedłoŊony Radzie.
3. W przypadku niepodjęcia uchwały budŊetowej
w terminie, o którym mowa w ust. 2, Regionalna
Izba Obrachunkowa ustala budŊet Powiatu do końca lutego roku budŊetowego. Do dnia ustalenia
budŊetu przez Regionalną Izbę Obrachunkową
podstawą gospodarki budŊetowej jest projekt
uchwały budŊetowej, o którym mowa w ust. 2.
4. W przypadku, gdy dochody i wydatki państwa
okreņla ustawa o prowizorium budŊetowym, Rada
moŊe uchwalić na wniosek Zarządu uchwałę
o prowizorium budŊetowym na okres objęty prowizorium budŊetowym państwa.
5. Uchwałę budŊetową Powiatu lub uchwałę, o której
mowa w ust. 4, Starosta przedkłada Regionalnej
Izbie Obrachunkowej w ciągu 7 dni od dnia jej podjęcia.
§ 86.
1. Za prawidłowe wykonanie budŊetu Powiatu odpowiada Zarząd.
2. Zarządowi przysługuje wyłączne prawo:
1) zaciągania zobowiązań mających pokrycie
w ustalonych w uchwale budŊetowej kwotach
wydatków, w ramach upowaŊnień udzielonych
przez Radę,
2) emitowania papierów wartoņciowych, w ramach upowaŊnień udzielonych przez Radę,
3) dokonywania wydatków budŊetowych,
4) inicjatywy propozycji zmian w budŊecie Powiatu,
5) inicjatywy zmian wieloletniej prognozy finansowej,
6) dysponowania rezerwą budŊetu Powiatu,
7) blokowanie ņrodków budŊetowych, w przypadkach okreņlonych ustawą.
3. Gospodarka ņrodkami finansowymi znajdującymi
się w dyspozycji Powiatu jest jawna, a wymóg
jawnoņci jest spełniany w szczególnoņci przez:
1) jawnoņć debaty budŊetowej,
2) opublikowanie uchwały budŊetowej oraz sprawozdań z wykonania budŊetu Powiatu,
3) przedstawienie pełnego wykazu kwot dotacji
celowych udzielanych z budŊetu Powiatu,
4) ujawnianie sprawozdań z prac Zarządu.
4. Bankową obsługę budŊetu Powiatu wykonuje bank
wybrany przez Radę w trybie okreņlonym w ustawie o zamówieniach publicznych.
ROZDZIAŁ X
Mienie powiatu.
§ 87.
1. Mieniem Powiatu jest własnoņć i inne prawa majątkowe nabyte przez Powiat lub inne powiatowe
osoby prawne.
2. Powiatowymi osobami prawnymi, oprócz Powiatu,
są inne samorządowe jednostki organizacyjne,
którym ustawy przyznają taki status, a takŊe te
osoby prawne, które mogą być tworzone na podstawie ustaw wyłącznie przez powiat.
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3. Powiat jest w stosunkach cywilnoprawnych podmiotem praw i obowiązków, które dotyczą mienia
Powiatu nie naleŊącego do innych powiatowych
osób prawnych.

§ 89.
Powiat nie ponosi odpowiedzialnoņci za zobowiązania innych powiatowych osób prawnych, chyba Ŋe
przepis ustawy stanowi inaczej.

§ 88.
1. Oņwiadczenia woli w sprawach majątkowych
w imieniu Powiatu składają dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu i osoba upowaŊniona przez Zarząd w drodze uchwały.
2. Zarząd moŊe upowaŊnić pracowników Starostwa,
kierowników powiatowych słuŊb inspekcji i straŊy
oraz jednostek organizacyjnych Powiatu, do składania oņwiadczeń woli związanych z prowadzeniem bieŊącej działalnoņci Powiatu.
3. JeŊeli czynnoņć prawna moŊe spowodować powstanie zobowiązań majątkowych, do jej skutecznoņci potrzebna jest kontrasygnata skarbnika Powiatu lub osoby przez niego upowaŊnionej.

§ 90.
1. Zarządzanie mieniem Powiatu i jego ochrona powinny być wykonywane ze szczególną starannoņcią.
2. Za właņciwe gospodarowanie mieniem Powiatu
odpowiedzialny jest Zarząd, a takŊe kierownicy
powiatowych słuŊb, inspekcji i straŊy oraz jednostek organizacyjnych Powiatu.
ROZDZIAŁ XI
Postanowienia końcowe.
§ 91. Zmiany Statutu dokonuje Rada, w trybie właņciwym dla jego uchwalenia.
Przewodniczący Rady: Henryk Migacz
Załącznik nr 1
do Statutu Powiatu Myņlenickiego
przyjętego Uchwałą Nr IX/73/2011
Rady Powiatu Myņlenickiego
z dnia 30 czerwca 2011 r.

Przewodniczący Rady: Henryk Migacz
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Załącznik nr 2
do Statutu Powiatu Myņlenickiego
przyjętego Uchwałą Nr IX/73/2011
Rady Powiatu Myņlenickiego
z dnia 30 czerwca 2011 r.

Przewodniczący Rady: Henryk Migacz
Załącznik nr 3
do Statutu Powiatu Myņlenickiego
przyjętego Uchwałą Nr IX/73/2011
Rady Powiatu Myņlenickiego
z dnia 30 czerwca 2011 r.

Przewodniczący Rady: Henryk Migacz
3641
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UCHWAŁA NR VIII/44/11
RADY POWIATU TATRZAŃSKIEGO
z dnia 9 czerwca 2011 r.
w sprawie okreņlenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty
należnoņci pieniĉżnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Tatrzańskiemu i jego
jednostkom podległym oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
Na podstawie art. 59 w związku z art. 55, 56, 57, 58
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r., Nr 157, poz. 1240 z póňn. zm.)
oraz art. 12 pkt 11 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z póňn. zm.) oraz art. 4 ust.
1 oraz art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r.
Nr 17, poz. 95) RADA POWIATU TATRZAŃSKIEGO
uchwala, co następuje:
§ 1. Okreņla się szczegółowe zasady, sposobu
i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty
naleŊnoņci pienięŊnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Tatrzańskiemu
i jego jednostkom podległym oraz wskazania organów do tego uprawnionych w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały.
Załącznik
do uchwały Nr VIII/44/11
Rady Powiatu Tatrzańskiego
z dnia 9 czerwca 2011 r.
Szczegółowe zasady, sposobu i trybu umarzania,
odraczania lub rozkładania na raty należnoņci
pieniĉżnych mających charakter cywilnoprawny,
przypadających Powiatowi Tatrzańskiemu i jego
jednostkom podległym oraz wskazania organów do
tego uprawnionych.
§ 1. Uchwała okreņla szczegółowe zasady, sposób
i tryb umarzania naleŊnoņci pienięŊnych mających charakter cywilnoprawny oraz odraczania lub rozkładania
na raty spłaty tych naleŊnoņci, przypadających Powiatowi Tatrzańskiemu i jego jednostkom podległym, od
osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowoņci prawnej - zwanych dalej "dłuŊnikami".
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1. naleŊnoņci pienięŊnej - oznacza to kwotę główną naleŊnoņci o charakterze cywilnoprawnym wraz z odsetkami za zwłokę, oraz innymi kosztami egzekucji,
2. kosztach egzekucyjnych - oznacza to opłaty egzekucyjne, a takŊe zwrot wydatków gotówkowych komornika poniesione w toku egzekucji w zakresie niezbędnym do celowego przeprowadzenia egzekucji,
okreņlone ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.
o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2006r.,
Nr 167, poz. 1191 z póňn. zm.),
3. jednostce podległej - oznacza to powiatowy zakład
budŊetowy, powiatową jednostkę budŊetową, powiatową osobę prawną.

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu Tatrzańskiego.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXV/127/01 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 26 kwietnia 2001 r.
w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania
wierzytelnoņci
w Starostwie
Powiatowym
w Zakopanem oraz w powiatowych jednostkach organizacyjnych z tytułu naleŊnoņci pienięŊnych, do
których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja
podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych
naleŊnoņci, a takŊe organów do tego uprawnionych.
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Powiatu Tatrzańskiego
mgr inż. Edward Tybor
§ 3.
1. NaleŊnoņci pienięŊne mogą być umarzane w całoņci,
lub w częņci jeŊeli zachodzi przynajmniej jedna
z następujących przesłanek:
1) dłuŊnik będący osobą fizyczną zmarł, nie pozostawiając Ŋadnego majątku lub pozostawił tylko ruchomoņci niepodlegające egzekucji na podstawie
odrębnych przepisów, lub pozostawił przedmioty
codziennego uŊytku o wartoņci nie przekraczającej
6.000 zł,
2) dłuŊnik- osoba prawna został wykreņlony z rejestru
osób prawnych i jednoczeņnie nie posiada majątku z którego moŊna egzekwować naleŊnoņć,
a odpowiedzialnoņć za dług z mocy prawa nie
przechodzi na osoby trzecie,
3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, Ŋe w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyŊszej od kosztów egzekucyjnych,
4) postępowanie egzekucyjne okazało się bezskuteczne,
5) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowoņci prawnej uległa likwidacji,
6) mimo braku okolicznoņci wymienionych w pkt 1-5
jeŊeli przeprowadzone postępowanie wyjaņniające
wykaŊe, Ŋe za umorzeniem przemawiają szczególne względy gospodarcze, lub społeczne, lub jest
ono uzasadnione waŊnym interesem dłuŊnika (np.
zdarzenie losowe, awaria itp.) lub interesem publicznym.
2. W przypadku gdy oprócz dłuŊnika głównego są zobowiązane inne osoby, naleŊnoņci, o których mowa
w ust. 1 mogą zostać umorzone tylko wtedy, gdy warunki umarzania są spełnione wobec wszystkich zobowiązanych.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 401
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§ 4.
1. Organem uprawnionym do umarzania, odraczania,
rozkładania na raty naleŊnoņci pienięŊnych jest:
1) w przypadku naleŊnoņci jednostek podległych kierownik jednostki do kwoty 2.000 zł
2) powyŊej kwoty o której mowa w pkt 1 ‟ Zarząd
Powiatu Tatrzańskiego
2. Przez wartoņć naleŊnoņci, o której mowa w ust. 1 pkt 1
rozumie się naleŊnoņć główną.
3. Kierownik jednostki, o której mowa w ust. 1 pkt 1
moŊe wyrazić zgodę na niedochodzenie naleŊnoņci
budŊetu powiatu z tytułu umowy cywilnoprawnej,
której kwota wraz z odsetkami nie przekracza 100 złotych.
4.

Do naleŊnoņci cywilnoprawnych powstałych
w związku z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom
samorządu terytorialnego ustawami stosuje się
przepisy art. 55-58 ustawy o finansach publicznych,
z tym Ŋe uprawnienia kierownika państwowej jednostki budŊetowej przysługują Zarządowi Powiatu
Tatrzańskiego.
§ 5.

1. Umorzenie, odroczenie, rozłoŊenie na raty naleŊnoņci
pienięŊnych wynikających ze stosunków cywilnoprawnych przypadających powiatowi następuje
w drodze porozumienia, lub w drodze jednostronnego oņwiadczenia woli.

Poz. 3642,3643

2. Umorzenie, rozłoŊenie na raty, odroczenie terminu
spłaty całoņci lub częņci wierzytelnoņci w przypadku
okreņlonym w § 3 ust. 1 pkt 6 moŊe nastąpić na pisemny wniosek dłuŊnika.
3. W sytuacjach okreņlonych w § 3 ust. 1 pkt 1,2,3,4,5
umorzenie wierzytelnoņci wynikających ze stosunków cywilnoprawnych moŊe nastąpić z urzędu
w drodze jednostronnego oņwiadczenia woli, składanego w celu dokonania odpisu w księgach rachunkowych.
§ 6. Przy umarzaniu wierzytelnoņci, odraczaniu
i rozkładaniu na raty naleŊnoņci pienięŊnych przypadających powiatowi i powiatowym jednostkom podległym
od dłuŊników będących przedsiębiorcami, stosuje się
ustawę z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu
w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U.
z 2007r. Nr 59, poz. 404 z póňn. zm.) oraz przepisy wykonawcze do niej.
§ 7. Zarząd Powiatu Tatrzańskiego przedstawia Radzie Powiatu Tatrzańskiego raz w roku w terminie do
30 kwietnia następnego roku informację dotyczącą zakresu udzielonych ulg, w trybie okreņlonym uchwałą.
Informacja jest sporządzana według stanu na dzień
31 grudnia roku poprzedzającego rok przedkładania
informacji.
Przewodniczący Rady Powiatu Tatrzańskiego
mgr inż. Edward Tybor

3642

3643
3643

UCHWAŁA NR X/45/2011
RADY GMINY BIAŁY DUNAJEC
z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Biały Dunajec na rok 2011
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591
z póňn. zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 157 poz. 1240) Rada Gminy Biały Dunajec uchwala
co następuje:
§ 1.
1.

Zwiększa się dochody budŊetu o kwotę:
271.696,00 zł, w tym dochody majątkowe o kwotę:
331.692,00 zł zmniejsza się dochody bieŊące
o kwotę: 59.996,00 zł oraz dokonuje się przeniesień
w planie dochodów budŊetu gminy Biały Dunajec
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa
się
wydatki
budŊetu
o kwotę:
479.475,79 zł, w tym wydatki majątkowe o kwotę:
267.810,54 zł oraz wydatki bieŊące o kwotę:
211.665,25 zł oraz dokonuje się przeniesień
w planie wydatków budŊetu gminy Biały Dunajec
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zmian w planie dotacji i wydatków na
realizację zadań zleconych z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

na rok 2011 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 4.W wyniku wprowadzonych zmian
zwiększa się deficyt budŊetu do kwoty:
1.128.279,79 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciąganych kredytów oraz nadwyŊką budŊetową z lat ubiegłych. 5.Zwiększa się przychody budŊetu
o kwotę:
207.779,79
zł
zgodnie
z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 2. BudŊet Gminy po dokonaniu zmian wynosi:
dochody: 16.595.393,66 zł, wydatki: 17.723.673,45 zł,
deficyt: 1.128.279,79 zł, przychody: 1.803.279,79 zł,
rozchody: 675.000 zł.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŋycie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicach ogłoszeń
na terenie Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy Biały Dunajec
Andrzej Styczeń;
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Załącznik nr 1
do uchwały Nr X/45/2011
Rady Gminy Biały Dunajec
z dnia 30 czerwca 2011 r.

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY BIAŁY DUNAJEC NA 2011 ROK
DOCHODY
Dział
600

Rozdział
60016

751
750109

758
75801

801
80101

852
85295

926
92601

Treņć
TRANSPORT I ŁĄCZNOŅĆ
Drogi publiczne gminne
- dochody majątkowe, w tym:
wpłata ņrodków finansowych z niewykorzystanych w terminie
wydatków, które nie wygasają z upływem roku budŊetowego
URZĈDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw,
wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
- dochody bieŊące, w tym:
dotacje celowe otrzymane z budŊetu państwa na realizację zadań bieŊących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
RÓZNE ROZLICZENIA
Częņć oņwiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
terytorialnego
- dochody bieŊące
OŅWIATA I WYCHOWANIE
Szkoły podstawowe
- dochody bieŊące, w tym:
wpływy z róŊnych dochodów
wpływy z róŊnych opłat
- dochody z najmu i dzierŊawy składników majątkowych Skarbu
Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych
umów o podobnym charakterze
- dochody majątkowe, w tym:
wpłata ņrodków finansowych z niewykorzystanych w terminie
wydatków, które nie wygasają z upływem roku budŊetowego
POMOC SPOŁECZNA
Pozostała działalnoņć
- dochody bieŊące, w tym:
dotacje celowe otrzymane z budŊetu państwa na realizację własnych zadań bieŊących gmin (związków gmin)
KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Obiekty sportowe
- dochody majątkowe, w tym:
dotacje celowe w ramach programów finansowanych
z udziałem ņrodków europejskich (…)

Zmniejszenia

Zwiĉkszenia
52 408,00
52 408,00
52 408,00
52 408,00

Razem

74 752,00

346 448,00

ogółem

271 696,00

220,00
220,00

220,00
220,00

74 752,00
74 752,00
74 752,00
48 684,00
48 684,00
9 400,00
4 000,00
1 100,00
4 300,00

39 284,00
39 284,00
5 136,00
5 136,00
5 136,00
5 136,00
240 000,00
240 000,00
240 000,00
240 000,00

Przewodniczący Rady Gminy Biały Dunajec
Andrzej Styczeń;
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Załącznik nr 2
do uchwały Nr X/45/2011
Rady Gminy Biały Dunajec
z dnia 30 czerwca 2011 r.

WYDATKI
Dział
600

Rozdział
60016

60078

700
70005

710
71014

720
72095

750
75023

751
750109

754
75411

75412

801
80101

Treņć
TRANSPORT I ŁĄCZNOŅĆ
Drogi publiczne gminne
- wydatki bieŊące, w tym:
wydatki na realizację zadań statutowych
- wydatki majątkowe w tym
inwestycje
Usuwanie skutków klęsk Ŋywiołowych
- wydatki bieŊące, w tym:
wydatki na realizację zadań statutowych
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Gospodarka gruntami i nieruchomoņciami
- wydatki majątkowe w tym
inwestycje
DZIAŁALNOŅĆ USŁUGOWA
Opracowania geodezyjne i kartograficzne
- wydatki bieŊące, w tym:
wydatki związane z realizacją zadań statutowych
INFORMATYKA
Pozostała działalnoņć
- wydatki majątkowe w tym
inwestycje
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
- wydatki bieŊące, w tym:
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
wydatki związane z realizacją zadań statutowych
- wydatki majątkowe w tym
zakupy inwestycyjne
URZĈDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw,
wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
- wydatki bieŊące, w tym:
wydatki związane z realizacją zadań statutowych
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Komendy powiatowe Państwowej StraŊy PoŊarnej
- wydatki majątkowe, w tym:
dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych
zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
Ochotnicze straŊe poŊarne
- wydatki bieŊące, w tym:
wydatki związane z realizacją zadań statutowych
OŅWIATA I WYCHOWANIE
Szkoły podstawowe
- wydatki bieŊące, w tym:
wydatki na realizację zadań statutowych
- wydatki majątkowe w tym
inwestycje

Zmniejszenia

Zwiĉkszenia
238 508,00
230 508,00
34 500,00
34 500,00
196 008,00
196 008,00
8 000,00
8 000,00
8 000,00

22 000,00
22 000,00
22 000,00
22 000,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
18,54
18,54
18,54
18,54
90 000,00
70 000,00
70 000,00
40 000,00
30 000,00
20 000,00
20 000,00
220,00
220,00

220,00
220,00
30 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00

20 000,00
20 000,00
20 000,00
58 684,00
58 684,00
9 400,00
9 400,00
49 284,00
49 284,00
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851
85121

852
85213

85216

85295

854
85415

926
92601
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OCHRONA ZDROWIA
Lecznictwo ambulatoryjne
- wydatki majątkowe w tym
inwestycje
POMOC SPOŁECZNA
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre ņwiadczenia z pomocy społecznej, niektóre
ņwiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach
w centrum integracji społecznej
- wydatki bieŊące, w tym:
wydatki na realizację zadań statutowych
Zasiłki stałe
- wydatki bieŊące, w tym:
wydatki na realizację zadań statutowych
Pozostała działalnoņć
- wydatki bieŊące, w tym:
wydatki na realizację zadań statutowych
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Pomoc materialna dla uczniów
- wydatki bieŊące, w tym:
wydatki na realizację zadań statutowych
KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Obiekty sportowe
- wydatki bieŊące, w tym:
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
wydatki na realizację zadań statutowych

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

Razem

62 000,00
ogółem

38 167,00
2 937,00

2 937,00
2 937,00
30 094,00
30 094,00
30 094,00
5 136,00
5 136,00
5 136,00
12 878,25
12 878,25
12 878,25
12 878,25
70 000,00
70 000,00
70 000,00
40 000,00
30 000,00
541 475,79
479 475,79

Przewodniczący Rady Gminy Biały Dunajec
Andrzej Styczeń;
Załącznik nr 3
do uchwały Nr X/45/2011
Rady Gminy Biały Dunajec
z dnia 30 czerwca 2011 r.

ZMIANY W PLANIE DOTACJI I WYDATKÓW NA REALIZACJĈ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2011 ROK

Dział
751

Rozdział

750109

DOCHODY
Treņć
URZĈDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw,
wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
dotacje celowe otrzymane z budŊetu państwa na realizację
zadań bieŊących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Zmniejszenia

220,00

220,00

Razem

Dział
751

Rozdział

WYDATKI
Treņć
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Zwiĉkszenia
220,00

220,00

Zmniejszenia

Zwiĉkszenia
220,00

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 401
750109
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Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw,
wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
wydatki związane z realizacją zadań statutowych

220,00

Razem

220,00

220,00

Przewodniczący Rady Gminy Biały Dunajec
Andrzej Styczeń;

Załącznik nr 4
do uchwały Nr X/45/2011
Rady Gminy Biały Dunajec
z dnia 30 czerwca 2011 r.

ZMIANY PRZYCHODÓW BUDŻETU GMINY BIAŁY DUNAJEC NA 2010 ROK
Nazwa

Zmniejszenia

przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (§ 955)

Zwiĉkszenia
207 779,79

Przewodniczący Rady Gminy Biały Dunajec
Andrzej Styczeń;
3643

3644
3644

UCHWAŁA NR X/50/2011
RADY GMINY BIAŁY DUNAJEC
z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały nr IX/39/2011 z 30.05.2011 w sprawie ustanowienia Tytułów: „Honorowy Obywatel
Gminy Biały Dunajec" i „Zasłużony dla Gminy Biały Dunajec” oraz przyjĉcia regulaminu zasad i trybu nadawania
i pozbawiania tych tytułów.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.14 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z póňn. zmianami)
Rada Gminy w Białym Dunajcu uchwala, co następuje:

§ 1. Paragraf 3 otrzymuje brzmienie Uchwała
wchodzi w Ŋycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy Biały Dunajec
Andrzej Styczeń;

Załącznik
do uchwały Nr X/50/2011
Rady Gminy Biały Dunajec
z dnia 30 czerwca 2011 r.
REGULAMIN NADAWANIA I POZBAWIANIA TYTUŁÓW
„HONOROWY OBYWATEL GMINY Biały Dunajec”
„ZASŁUŻONY DLA GMINY Biały Dunajec ”
Rozdział 1
Postanowienia ogólne Regulamin Nadawania Tytułów,
zwany dalej Regulaminem ustala zasady i tryb
nadawania przez
§ 1. Mając na celu uhonorowanie Obywateli za zasługi na rzecz Gminy Biały Dunajec ustanawia się Tytu-

ły: „Honorowy Obywatel Gminy Biały
i „ZasłuŊony dla Gminy Biały Dunajec”.

Dunajec”

§ 2. Tytuły „Honorowy Obywatel Gminy Biały Dunajec” i „ZasłuŊony dla Gminy Biały Dunajec” nadaje
uchwałą Rada Gminy na wniosek Wójta Gminy Biały
Dunajec, grupy dziesięciu Radnych, lub grupy przynajmniej 200 obywateli Gminy Biały Dunajec, którym
przysługuje czynne prawo wyborcze.
§ 3. Tytuły „Honorowy Obywatel Gminy Biały Dunajec” oraz „ZasłuŊony dla Gminy Biały Dunajec” nadaje Rada Gminy w drodze uchwały podejmowanej na
wniosek Kapituły.
§ 4. Kapitułę tworzą: Przewodniczący Kapituły ‟
Wójt Gminy oraz Członkowie ‟ Przewodniczący Rady

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 401

‟ 24776 ‟
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Gminy i Przewodniczący pozostałych Stałych Komisji
Rady Gminy.

a) nadanie tego tytułu nastąpiło w wyniku wprowadzenia w błąd albo

1. Kapituła pracuje z wyłączeniem jawnoņci.

b) Honorowy Obywatel Gminy Biały Dunajec lub ZasłuŊony dla Gminy Biały Dunajec dopuņcił się czynu, w skutek którego stał się niegodny tego tytułu.

2. Pracami Kapituły kieruje Wójt Gminy.
3. Kapituła realizuje zadania związane z opiniowaniem
zgłoszeń w sprawie nadawania i pozbawiania Tytułów, a w szczególnoņci:
a) bada czy zgłoszenie odpowiada wymogom formalnym,
b) przedkłada Radzie Gminy zaopiniowane wnioski
o nadanie Tytułów,
c) występuje z inicjatywą pozbawienia Tytułów osobom, które dopuņciły się czynu powodującego, iŊ
stały się niegodne Tytułów, a w szczególnoņci wobec osób skazanych prawomocnym wyrokiem sądu orzeczonym za przestępstwo popełnione z winy
umyņlnej.
§ 5. Wniosek o nadanie lub pozbawienie Tytułów:
„Honorowy Obywatel Gminy Biały Dunajec” lub „ZasłuŊony dla Gminy Biały Dunajec” winien zawierać: Dokładne dane personalne osoby, której dotyczy, ŉyciorys,
Adres zamieszkania, Szczegółowe uzasadnienie wniosku
o nadanie Tytułu, Nazwisko, imię, adres, pesel oraz
podpis wnioskodawcy lub wnioskodawców.
§ 6.

2. Do wniosku stosuje się postanowienia § 6. 3. Podjęcie
uchwały przez Radę o pozbawieniu Tytułów Honorowego Obywatela Gminy Biały Dunajec lub ZasłuŊonego dla Gminy Biały Dunajec stanowi podstawę do
dokonania zmian w Księdze Pamiątkowej Gminy Biały Dunajec, o której mowa w § 8.
Rozdział 2
Honorowy Obywatel Gminy Biały Dunajec
§ 10. Tytuł „Honorowy Obywatel Gminy Biały Dunajec” jest wyrazem najwyŊszego uznania. Nadawany
jest osobom nie będącym mieszkańcami Gminy Biały
Dunajec, szczególnie zasłuŊonym dla Gminy, jej rozwoju, ratowania pamiątek kultury narodowej, popularyzacji
wiedzy o Gminie i jej historii, których działalnoņć przyczyniła się do wzrostu promocji gminy w dziedzinie
Ŋycia społecznego, politycznego i gospodarczego lub dla
nauki i kultury. Tytuł jest nadawany za wspieranie białodunajeckich inicjatyw a takŊe wybranym osobistoņciom zgodnie z ustaleniami zawartymi w niniejszym
Regulaminie.

1. Wniosek o nadanie Tytułów: „Honorowy Obywatel
Gminy Biały Dunajec” lub „ZasłuŊony dla Gminy Biały Dunajec” naleŊy złoŊyć Przewodniczącemu Rady
Gminy. 2. Wniosek rozpatruje Kapituła Tytułu: „Honorowego Obywatela Gminy Biały Dunajec” lub
„ZasłuŊonego dla Gminy Biały Dunajec”.

§ 11. Tytuł „Honorowy Obywatel Gminy Biały Dunajec” moŊe być nadawany obywatelom polskim
i cudzoziemcom.

3. Zaakceptowany przez Kapitułę wniosek kierowany
jest do stałych Komisji Rady celem jego zaopiniowania. Pozytywne zaopiniowanie wniosku przez większoņć stałych Komisji Rady upowaŊnia Przewodniczącego Rady do umieszczenia stosownego punktu
w porządku obrad najbliŊszej sesji Rady.

1. UŊywania Tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Biały
Dunajec”.

4. Kapituła działa w oparciu o ustalony przez siebie regulamin.
§ 7. Dokumentem stwierdzającym nadanie Tytułów
„Honorowy Obywatel Gminy Biały Dunajec” lub „ZasłuŊony dla Gminy Biały Dunajec” jest Akt Nadania Tytułu:
„Honorowy Obywatel Gminy Biały Dunajec” lub „ZasłuŊony dla Gminy Biały Dunajec” i Medal Honorowego
Obywatela Gminy Biały Dunajec lub ZasłuŊonego dla
Gminy Biały Dunajec wręczone przez Wójta Gminy podczas uroczystej sesji Rady lub w inny uroczysty sposób.
§ 8. Honorowy Obywatel Gminy Biały Dunajec lub
ZasłuŊony dla Gminy Biały Dunajec zostaje wpisany do
Księgi Pamiątkowej Gminy Biały Dunajec znajdującej się
pod opieką Wójta Gminy.
§ 9.
1. Rada moŊe podjąć uchwałę o pozbawieniu Tytułu
„Honorowego Obywatela Gminy Biały Dunajec” lub
„ZasłuŊonego dla Gminy Biały Dunajec” na wniosek
Wójta Gminy Biały Dunajec, grupy dziesięciu Radnych, lub grupy przynajmniej 200 obywateli Gminy
Biały Dunajec, którym przysługuje czynne prawo wyborcze w drodze uchwały, w razie stwierdzenia, Ŋe:

§ 12. Osobie wyróŊnionej Tytułem „Honorowy
Obywatel Gminy Biały Dunajec” przysługują następujące przywileje:

2. Nazwiska nieŊyjących Honorowych Obywateli Gminy
Biały Dunajec są brane pod uwagę przez Radę Gminy przy nadawaniu nazw ulicom i placom na terenie
gminy.
Rozdział 3
Zasłużony dla Gminy Biały Dunajec
§ 13. Tytuł „ZasłuŊony dla Gminy Biały Dunajec”
jest wyrazem wyróŊnienia i uznania. Nadawany jest, za
wybitne zasługi dla rozwoju Gminy i tworzenia wspólnego dobra, mieszkańcom Gminy i osobom nie będącym mieszkańcami Gminy, organizacjom, stowarzyszeniom i instytucjom, które w sposób widoczny i niepodwaŊalny przyczyniły się do zaspokojenia zbiorowych
potrzeb wspólnoty samorządowej, które za swoją działalnoņć zawodową i społeczną szczególnie zasłuŊyły się
Gminie przyczyniając się do jej rozwoju, pomnoŊenia
dobrobytu lub popularyzowania osiągnięć.
§ 14. Tytuł „ZasłuŊony dla Gminy Biały Dunajec”
moŊe być nadawany obywatelom polskim i cudzoziemcom.
§ 15. Tytuł „ZasłuŊony dla Gminy Biały Dunajec”
przyznaje się w szczególnoņci za zasługi w dziedzinie:
oņwiaty i nauki, kultury, sportu, inicjatyw gospodarczych i społecznych.
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§ 16. Tytuł „ZasłuŊony dla Gminy Biały Dunajec”
w szczególnych przypadkach moŊe być nadawany poņmiertnie

Rozdział 4
Przepisy końcowe

§ 17. Osobie wyróŊnionej Tytułem „ZasłuŊony dla
Gminy Biały Dunajec” przysługuje przywilej uŊywania
Tytułu „ZasłuŊony dla Gminy Biały Dunajec”.

§ 18. Tytuły „Honorowy Obywatel Gminy Biały Dunajec” lub „ZasłuŊony dla Gminy Biały Dunajec” moŊna
otrzymać tylko raz.
Przewodniczący Rady Gminy Biały Dunajec
Andrzej Styczeń;
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UCHWAŁA NR VIII/52/2011
RADY GMINY BOLESŁAW
z dnia 14 czerwca 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XI/114/2003 Rady Gminy Bolesław z dnia 23 października 2003 roku w sprawie
uchwalenia Statutu Gminy Bolesław (z późn. zm.).
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 1, art.3 ust.1, art.22,
art.40 ust.2 pkt 1, art.41 ust.1 oraz art.42 Ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (tj.: Dz.U.
z 2001 r., Nr 142, poz.1591 z póňn. zm.) oraz §35 Statutu
Gminy Bolesław, Rada Gminy Bolesław uchwala:
§ 1. Dokonać następujących zmian w Statucie Gminy Bolesław, stanowiącym załącznik do w/w Uchwały:
1) W § 19 Statutu Gminy Bolesław dotychczasową treņć
oznacza się jako ustęp 1 oraz dodaje się ustęp
2 w brzmieniu: „Wójt kieruje bieŊącymi sprawami
Gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz.”.
2) § 23 ust.1 Statutu Gminy Bolesław otrzymuje brzmienie: „Gmina samodzielnie prowadzi własną gospodarkę finansową na podstawie uchwały budŊetowej
Gminy.”
3) Dotychczasową treņć rozdziału IX Statutu „Postanowienia końcowe” oznacza się jako rozdział X. Postanowienia końcowe, a numery paragrafów przyjmują
oznaczenie od § 37 do § 39.
4) Rozdział IX Statutu otrzymuje nowe brzmienie:
„IX. Tryb i zasady rozpatrywania skarg przez Radę
Gminy
§ 34.
1. Skargi na działalnoņć Wójta i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych rozpatruje Rada
na sesjach.
2. Skargi przyjmuje Przewodniczący Rady, który kieruje skargę do Komisji Rewizyjnej celem rozpatrzenia.
3. Rozpatrzenie skargi następuje w terminie okreņlonym w kpa, a uchwała w sprawie rozpatrzenia
skargi musi zawierać uzasadnienie faktyczne
i prawne.
§ 35.
1. Komisja Rewizyjna ‟ rozpatrując skargę ‟ gromadzi niezbędną dokumentację sprawy.
2. Komisja Rewizyjna zapoznaje się z wyjaņnieniami osoby, na którą złoŊono skargę oraz jeņli
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uzna to za konieczne ‟ z wyjaņnieniami SkarŊącego.
3. Po rozpoznaniu skargi Komisja Rewizyjna wnioskuje do Rady o uznanie skargi za zasadną bądň
bezzasadną, przedkładając stosowny projekt
uchwały.
4. Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przygotowuje Komisja Rewizyjna przy pomocy właņciwego merytorycznie referatu Urzędu lub jednostki organizacyjnej.
§ 36.
1. Rada rozpatruje skargę na pierwszej sesji następującej po posiedzeniu Komisji Rewizyjnej,
na którym nastąpiło rozpatrzenie skargi.
2. O terminie sesji, na której nastąpi rozpatrzenie
skargi, Przewodniczący Rady zawiadamia SkarŊącego.
3. Uchwałę Rady w sprawie rozpatrzenia skargi
przekazuje się SkarŊącemu i Wójtowi.”
5) W załączniku Nr 4 „Regulamin Rady Gminy Bolesław”
§ 8 ust.2 otrzymuje brzmienie: „Interpelacje składa się
w istotnych sprawach związanych lub wynikających
z działalnoņci
Rady,
w sprawach
związanych
z wykonywaniem uchwał Rady oraz działalnoņcią Wójta i gminnych jednostek organizacyjnych.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 14 dni od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Mirosław Wójcik
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UCHWAŁA NR VIII/55/2011
RADY GMINY BOLESŁAW
z dnia 14 czerwca 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr VI/26/2011 Rady Gminy Bolesław z dnia 24 marca 2011r. w sprawie ustalenia
regulaminu utrzymania czystoņci i porządku na terenie gminy Bolesław.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 4
ustawy z dnia 13 wrzeņnia 1996r. o utrzymaniu czystoņci
i porządku w gminach (tekst jedn. Dz.U. z 2005r. Nr 236,
poz. 2008 ze zm.), art. 16a ustawy z dnia 27 kwietnia
2001r. o odpadach (tekst jedn. Dz.U. z 2010r. Nr 185
poz. 1243), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olkuszu, Rada Gminy
Bolesław uchwala, co następuje:
§ 1. § 2 ust. 11 uchwały otrzymuje brzmienie:
„11. Odpady komunalne, które są zbierane w sposób
selektywny, naleŊy gromadzić w pojemnikach lub
kontenerach wyłącznie do tego celu przeznaczonych. Wyselekcjonowane odpady komunalne: papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne, butelki typu PET i metal naleŊy umieszczać w workach foliowych, które odbiera przedsiębiorca posiadający
zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych,
zgodnie
z ustalonym
harmonogramem
lub
w przeznaczonych do tego celu i oznakowanych
specjalnie pojemnikach do segregacji odpadów
komunalnych, rozmieszczonych na terenie Gminy.

Gmina nieodpłatnie, za poņrednictwem przedsiębiorcy
posiadającego zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych, udostępnia worki foliowe do segregacji odpadów właņcicielom nieruchomoņci oraz moŊe dofinansować koszty odbioru tych odpadów."
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 3.
1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomoņci
w prasie miejscowej oraz na tablicy ogłoszeń
w budynku Urzędu Gminy Bolesław.
3. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 14 dni od dnia
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady:
Mirosław Wójcik
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UCHWAŁA NR VI/59/2011
RADY GMINY BUDZÓW
z dnia 1 czerwca 2011 r.
w sprawie miesiĉcznych stawek wynajmu pomieszczeń w budynkach stanowiącym własnoņć gminy Budzów
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ,art.40 ust.1 ustawy
z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst
jednolity Dz.U. Nr 142 poz.1591 z 2001 r. / z póňniejszymi
zmianami
§ 1.
1. Ustala się stawki za najem pomieszczeń stanowiącym
własnoņć gminy Budzów :
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a) Gabinet stomatologiczny w Oņrodku Zdrowia
w Bieńkówce Opłata za wynajem gabinetu na
ņwiadczenie usług stomatologicznych wynosi
15,00 zł. za 1 godzinę,
b) Punkt Informacji Turystycznej w Gminnym Oņrodku
Kultury w Jachówce Opłata za wynajem w/w pomieszczenia na zorganizowanie szkoleń, pokazów
10,00 zł. za 1 godzinę,

c) Pomieszczenie sali narad w Urzędzie Gminy
w Budzowie Opłata za wynajem w/w pomieszczenia
na zorganizowanie szkoleń, pokazów 10,00 zł. za
1 godzinę,
2. Stawki okreņlone w ust.1 powiększone zostają
o podatek VAT .
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Budzów.
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodnicząca Rady Gminy
mgr Krystyna Szczepaniak

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 401
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UCHWAŁA NR VIII/104/11
RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ
z dnia 11 lipca 2011 r.
w sprawie: zasad przyznawania dotacji ze ņrodków budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska pochodzących
z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze ņrodowiska i administracyjnych kar pieniĉżnych za przekroczenia lub
naruszenia wymogów korzystania ze ņrodowiska na zadania związane z usuwaniem materiałów budowlanych
zawierających azbest
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póňn. zm.) i art. 400a ust.1
pkt. 8 oraz art. 403 ust 4 pkt. 1 i ust. 5 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony ņrodowiska (Dz. U.
z 2008r. nr 25, poz. 150 z póňn. zm.) Rada Miejska
w Dąbrowie Tarnowskiej uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Przyjmuje się „ Regulamin w sprawie zasad przyznawania dotacji ze ņrodków budŊetu Gminy Dąbrowa Tarnowska pochodzących z wpływów
z tytułu opłat za korzystanie ze ņrodowiska
i administracyjnych kar pienięŊnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze
ņrodowiska na zadania związane z usuwaniem materiałów budowlanych zawierających azbest”
w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.
2. Regulamin ma na celu ochronę ņrodowiska naturalnego i wprowadzenie rozwiązań przyjaznych dla
ņrodowiska.
§ 2. W zakresie, w jakim niniejsza uchwała przewiduje udzielenie dotacji stanowiących pomoc de

Załącznik
do uchwały Nr VIII/104/11
Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej
z dnia 11 lipca 2011 r.
Regulamin przyznawania dotacji ze ņrodków budżetu
Gminy Dąbrowa Tarnowska pochodzących z wpływów
z tytułu opłat za korzystanie ze ņrodowiska i administracyjnych kar pieniĉżnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze ņrodowiska na zadania związane z usuwaniem materiałów budowlanych
zawierających azbest
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§1
1. Regulamin okreņla zasady przyznawania osobom
fizycznym, wspólnotom mieszkaniowym, osobom
prawnym, oraz przedsiębiorcom dotacji ze ņrodków
budŊetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na zadania
związane z usuwaniem materiałów budowlanych
zawierających azbest
2. Dodatkowe warunki i tryb przyznania dotacji, jeņli
stanowiłby pomoc publiczną, okreņla § 10.
§2
Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

minimis, pomoc de minimis w rolnictwie i pomoc de
minimis w rybołówstwie, przepisy § 1 ust. 2 i § 10
załącznika do uchwały tracą moc od dnia
01.01.2014 r.
§ 3. Traci moc Uchwała nr VII/94/11 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 15 czerwca
2011r w sprawie: zasad przyznawania dotacji ze ņrodków budŊetu Gminy Dąbrowa Tarnowska pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze ņrodowiska i administracyjnych kar pienięŊnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze
ņrodowiska na zadania związane z usuwaniem materiałów budowlanych zawierających azbest.
§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Dąbrowy Tarnowskiej.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w Ŋycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Knutelski

1. dotacjach- rozumie się przez to wypłaty ze ņrodków
budŊetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na sfinansowanie kosztów inwestycyjnych poniesionych w związku
z realizacją zadań wymienionych w § 1 udzielane
zgodnie z niniejszym Regulaminem,
2. wnioskodawcy ‟ rozumie się przez to podmiot ubiegający się o udzielenie dotacji,
Rozdział 2
Warunki otrzymania dotacji
§3
1. Dotacje mogą uzyskać podmioty, które:
1) posiadają tytuł prawny do nieruchomoņci lub są
samoistnym posiadaczem nieruchomoņci połoŊonej na terenie gminy Dąbrowa Tarnowska, w której zamierzają realizować zadanie, na jakie udzielana jest dotacja,
2. Dotacja udzielona jest jednorazowo na podstawie
umowy zawartej przed realizacją zadań wymienionych w § 1.
3. Dotacja dot. tej samej nieruchomoņci przysługuje
tylko jeden raz.
§ 4. Wysokoņć jednej dotacji wynosić będzie 100% kosztów poniesionych na zadanie okreņlone w § 1 pkt. 1,
jednak nie więcej niŊ 4 000 zł brutto.
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Rozdział 3
Tryb udzielania i rozliczania dotacji
§5
1. W celu zawarcia umowy o udzielenie dotacji Wnioskodawca zobowiązany jest przedłoŊyć wniosek, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
2. Wniosek o zawarcie umowy o udzielenie dotacji powinien zawierać następujące dane Wnioskodawcy:
1) w przypadku osoby fizycznej - imię, nazwisko, adres zameldowania potwierdzone kserokopią dowodu osobistego, a w przypadku wspólnot mieszkaniowych, osób prawnych lub przedsiębiorców ‟
nazwę, dane rejestrowe i siedzibę,
2) oznaczenie nieruchomoņci, w której realizowane
będzie przedsięwzięcie, na które ma być udzielona
dotacja oraz dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomoņci,
§6
1. Umowa o udzielenie dotacji okreņla:
1) szczegółowy opis zadania, w tym cel, na jaki dotacja została przyznana oraz termin jego wykonania,
2) wysokoņć udzielanej dotacji i tryb płatnoņci,
3) zobowiązanie Wnioskodawcy do zwrotu kwoty
otrzymanej tytułem dotacji w przypadkach
opisanych w ust.2 oraz termin i sposób zwrotu kwoty,
4) termin wykorzystania dotacji, nie dłuŊszy niŊ do
dnia 31 grudnia danego roku budŊetowego
5) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji oraz
termin zwrotu niewykorzystanej częņci dotacji.
2. Przyznana tytułem dotacji kwota podlega zwrotowi na
zasadach okreņlonych w umowie w wypadku wystąpienia okolicznoņci okreņlonych w art. 251 i 252
ustawy z 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.
z 2009r. nr 157 poz. 1240 z póňn. zm.),
§7
1. Wnioski o zawarcie umowy o udzielenie dotacji rozpatruje Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej, w kolejnoņci
ich wpływu.
2. Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej odmawia zawarcia
umowy, jeŊeli wniosek o zawarcie umowy nie spełnia
wymogów okreņlonych w § 5 ust. 2, a braków tych
nie usunięto w wyznaczonym terminie pomimo wezwania.
3. Po zawarciu umowy i realizacji przedsięwzięcia, na
które udzielona ma być dotacja Wnioskodawca składa wniosek o wypłatę dotacji, stanowiący załącznik
nr 2 do niniejszego regulaminu.
4. W związku z rozpatrywaniem wniosku z ust. 3 pracownicy Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej
wskazani przez Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej
stwierdzą w drodze oględzin wskazanej we wniosku
nieruchomoņci, czy przedsięwzięcie realizowane jest
prawidłowo.
5. Pozytywny wynik oględzin jest warunkiem wypłaty
dotacji.
6. Dotacja wypłacana jest przelewem na wskazany rachunek bankowy lub na Ŋądanie Wnioskodawcy gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej.
§ 8. Wniosek o wypłatę dotacji powinien zawierać:
1) w przypadku osoby fizycznej ‟ imię, nazwisko, adres
zameldowania Wnioskodawcy potwierdzone ksero-
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kopią dowodu osobistego, a w przypadku wspólnoty
mieszkaniowej, osoby prawnej lub przedsiębiorcy ‟
nazwę , dane rejestrowe i siedzibę,
2) datę i numer zawartej umowy o dotację,
3) oznaczenie nieruchomoņci, w której realizowane będzie przedsięwzięcie, na które ma być udzielona dotacja oraz dokument potwierdzający tytuł prawny do
nieruchomoņci,
4) faktury (oryginały) potwierdzające poniesione wydatki na realizacje zadania związanego z usuwaniem
materiałów budowlanych zawierających azbest ‟ dokumenty te powinny jako nabywcę wskazywać osobę(y) z pkt. 1),
5) informację o uzyskanych dotychczas ņrodkach publicznych, przeznaczonych na sfinansowanie przedsięwzięcia,
6) sposób wypłaty dotacji,
7) oņwiadczenie o usunięciu materiałów zawierających
azbest zgodnie z przepisami.
§ 9. W rozliczeniu finansowym przyznanej dotacji Wnioskodawca winien przedstawić faktyczny i całkowity koszt
realizacji zadania związanego z usuwaniem materiałów
budowlanych zawierających azbest przedstawiając oryginały faktur VAT.
Rozdział 4
Warunki i tryb przyznania dotacji
jako pomocy publicznej
§ 10. Jeņli przyznawana dotacja po stronie wnioskodawcy stanowić będzie pomoc publiczną, w rozumieniu art.
107 ust.1 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej
(tj Dz. U. UE seria C, nr 115 z 9.05.2008r.), warunkiem
rozpatrzenia wniosku o zawarcie umowy o dotację jest
dodatkowo:
1) spełnienie przez wnioskodawcę wymagań okreņlonych, w zaleŊnoņci od prowadzonej działalnoņci, w:
a) rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dn.
15.12.2006r w sprawie stosowania art. 87 i art. 88
Traktatu o pomocy de minimis (Dz.U. UE seria L
z 2006 r. nr 379, poz.5),
b) rozporządzeniu Komisji (WE) nr 875/2007 z dn.
24.07.2007r w sprawie stosowania art.87 i art.88
Traktatu (WE) w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa
i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1860/2004
(Dz.U. UE seria L, nr 193, s. 6 z dn. 25.07.2007 r.),
c) rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1535/2007 z dn.
20.12.2007r w sprawie stosowania art.87 i art.88
Traktatu (WE) w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis w sektorze produkcji
rolnej (WE) nr 1860/2004 (Dz.U. UE seria L,
nr 337, s. 35 z dn. 21.12.2007r.),
2) przedłoŊenie przez wnioskodawcę dokumentów
i informacji okreņlonych w art. 37 ust. 1 ustawy z dn.
30.04.2004r o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tj. Dz.U. Z 2007 r nr 59,
poz. 404 z póňn. zm.) oraz w rozporządzeniu rady Ministrów z 29.03.2010r w sprawie zakresu informacji
przedstawianych przez podmiot ubiegający się
o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311).
Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Knutelski

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 401

‟ 24781 ‟

Poz. 3648

Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Knutelski
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Przewodniczący Rady Miejskiej
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3648

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 401

‟ 24783 ‟

Poz. 3649,3650

3649
3649

UCHWAŁA NR X/54/2011
RADY GMINY KŁAJ
z dnia 26 lipca 2011 r.
w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr XLII/271/2010 Rady Gminy Kłaj z dnia 9 listopada 2010
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8,art 41 ust.1 oraz
art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym /Dz.U z 2001 r Nr142 poz.1591 z póňniejszymi
zmianami/ w związku z art.6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r o podatku rolnym /Dz.U z 2005r, Nr.8 poz. 60
z póňniejszymi zmianami/, art 6 ust.12 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych
/Dz.U. z 2010 r , Nr. 95 poz.613 z póŊniejszymi zmianami/
oraz art.6 ust.8 ustawy z dnia 30 paňdziernika 2002 r o
podatku leņnym /Dz.U. Nr 200 poz.1682 z póňniejszymi
zmianami/ uchwala się co następuje :

niu nowego brzmienia : punkt 2 Dąbrowa - Katarzyna
Szlachta.

§ 1. Dokonuje się zmiany w załączniku do Uchwały
Nr XLII/271/2010 Rady Gminy Kłaj z dnia 9 listopada
2010r w sprawie poboru podatku od nieruchomoņci,
rolnego i leņnego w drodze inkasa oraz okreņlenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso polegającej na nada-

Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Knutelski

§ 2. Pozostałe zapisy załącznika pozostają bez
zmian.
§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Kłaj.
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od 1 wrzeņnia 2011 r.
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UCHWAŁA NR VIII/50/11
RADY GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA
z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie: zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należnoņci pieniĉżnych, mających charakter cywilnoprawny
przypadających Gminie Kocmyrzów-Luborzyca, warunki dopuszczalnoņci pomocy publicznej w przypadkach,
w których ulga bĉdzie stanowić pomoc publiczną.
Na podstawie art.18 ust. 1 i ust.2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z pózn. zm.)
oraz art. 59 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 z pózn.
zm.) Rada Gminy Kocmyrzów ‟ Luborzyca uchwala, co
następuje:
§ 1. Uchwała okreņla szczegółowe zasady i tryb
umarzania, odraczania i rozkładania na raty naleŊnoņci
pienięŊnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kocmyrzów-Luborzyca.
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) wierzytelnoņci ‟ oznacza to naleŊnoņć główną, odsetki
za zwłokę, kary umowne oraz koszty egzekucyjne, sądowe i inne wg stanu na dzień złoŊenia wniosku, przy
czym kwoty wierzytelnoņci tego samego dłuŊnika wynikające z róŊnych tytułów nie ulegają kumulacji,
2) uldze ‟ naleŊy przez to rozumieć umorzenie, rozłoŊenie na raty lub odroczenie terminu zapłaty naleŊnoņci
pienięŊnych,
3) dłużniku ‟ naleŊy przez to rozumieć osobę fizyczną,
osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowoņci prawnej zobowiązaną do zapłacenia naleŊnoņci pienięŊnych wynikających z umów
cywilnoprawnych,
4) wierzycielu ‟ naleŊy przez to rozumieć Gminę Kocmyrzów-Luborzyca

5) przedsiĉbiorcy ‟ rozumie się przez to przedsiębiorcę
w rozumieniu przepisów unijnych ‟ przedsiębiorstwo
to podmiot prowadzący działalnoņć gospodarczą,
a działalnoņć gospodarczą, oznacza wszelką działalnoņć polegającą na oferowaniu towarów, usług na
rynku.
§ 3.
1. Umorzenie naleŊnoņci cywilnej w całoņci lub w częņci,
bądň odroczenie terminu spłaty moŊe obejmować:
1) naleŊnoņć główną,
2) odsetki,
3) pozostałe koszty wynikające z powstałych zaległoņci (w szczególnoņci: koszty wezwań, koszty postępowania egzekucyjnego)
2. Przy rozpatrywaniu wniosków o umorzenie, odroczenie, bądň rozłoŊenie na raty spłaty naleŊnoņci cywilnoprawnych od przedsiębiorców, niezaleŊnie od przyjętych zasad udzielania ulg okreņlonych niniejszą
uchwałą, naleŊy równieŊ stosować postanowienia
i procedury przewidziane w ustawie o postępowaniu
w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U.
z 2007 r. Nr 59, poz. 404 ze zm.). W przypadkach,
w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną,
udzielanie jej następuje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji /WE/ nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 roku w sprawie stosowania art.87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L 379/5
z 28.12.2006 r.)
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§ 4.
1. Wierzytelnoņć moŊe zostać umorzona w całoņci lub
w częņci, jeŊeli ustalone w toku postępowania wyjaņniającego okolicznoņci wykaŊą, Ŋe:
1) dłuŊnik znajduje się w trudnej sytuacji materialnej
i ņciągnięcie naleŊnoņci zagraŊa waŊnym interesom dłuŊnika, zwłaszcza egzystencji jego lub jego
rodziny albo dalszemu funkcjonowaniu,
2) nie moŊna ustalić dłuŊnika lub miejsca jego pobytu,
3) postępowanie egzekucyjne okazało się bezskuteczne lub zachodzi uzasadnione przypuszczenie,
Ŋe w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się
kwoty wyŊszej od kosztów dochodzenia wierzytelnoņci,
4) dłuŊnik ‟ osoba fizyczna ‟ zmarł nie pozostawiając
spadkobierców odpowiadających za jego zobowiązania, a nie moŊna ņciągnąć naleŊnoņci z masy
spadkowej,
5) dłuŊnik nie będący osobą fizyczną uległ likwidacji
lub upadłoņci, a nie ma następców prawnych lub
osób odpowiadających za jego zobowiązania i nie
moŊna ņciągnąć naleŊnoņci z majątku likwidacyjnego lub masy upadłoņci,
6) jest uzasadnione innymi szczególnie waŊnymi
względami społecznymi lub gospodarczymi.
2. Umorzenie wierzytelnoņci z przyczyn wymienionych
w ust. 1 pkt 2-6 moŊe nastąpić na wniosek dłuŊnika
lub z urzędu, a z przyczyn wymienionych w ust. 1
pkt 1 ‟ wyłącznie na wniosek dłuŊnika.
Umorzenie naleŊnoņci pienięŊnych, za które odpowiada solidarnie więcej niŊ jeden dłuŊnik, moŊe nastąpić w przypadku, gdy okolicznoņci uzasadniające
umorzenie zachodzą wobec wszystkich zobowiązanych.
JeŊeli umorzenie dotyczy częņci wierzytelnoņci,
oznacza się termin zapłaty pozostałej częņci wierzytelnoņci oraz wskazuje, Ŋe w razie niedotrzymania
terminu spłaty pozostałej częņci naleŊnoņci, następuje wygaņnięcie porozumienia.
Wierzytelnoņć moŊe być umorzona w całoņci lub
w częņci, jeņli zastosowanie innej ulgi przewidzianej
w niniejszej uchwale jest niemoŊliwe lub niewystarczające.
Od naleŊnoņci pienięŊnej, której termin zapłaty odroczono lub której spłatę rozłoŊono na raty, nie pobiera
się odsetek ustawowych za okres od dnia następującego po dniu złoŊenia wniosku do dnia upływu terminu spłaty naleŊnoņci.
W stosunku do dłuŊników będących przedsiębiorcami, ubiegających się o udzielenie ulgi w spłacie naleŊnoņci pienięŊnych na podstawie § 4 ust.1 pkt 1,5
uchwały, stosowanie umorzenia, odraczania terminu
spłaty lub rozkładania na raty płatnoņci naleŊnoņci
stanowi pomoc publiczną, a jej udzielenie następuje
w ramach pomocy de minimis, z uwzględnieniem
warunków okreņlonych w rozporządzeniu Komisji
(WE) Nr 1998/2006.
Warunkiem skorzystania przez przedsiębiorcę z ulg,
o których jest mowa powyŊej jest przedłoŊenie przez
przedsiębiorcę wraz z wnioskiem, następujących dokumentów:
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1) zaņwiadczeń o pomocy de minimis otrzymanej
w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz
w ciągu dwóch lat kalendarzowych poprzedzających dany rok albo oņwiadczenie o nieotrzymaniu
takiej pomocy w tym okresie;
2) informacji okreņlonych w rozporządzeniu Rady
Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot
ubiegający się o pomoc de minimis ( Dz.U. Nr 53,
poz. 311)
§ 5. Do udzielania ulg uprawniony jest Wójt Gminy
Kocmyrzów ‟ Luborzyca.
§ 6. 1. Umorzenie naleŊnoņci, a takŊe udzielenie ulg
w ich spłacaniu, o których mowa w niniejszej uchwale
następuje:
1) w odniesieniu do naleŊnoņci wynikających ze stosunków cywilnoprawnych w drodze umowy (porozumienia),
2) w odniesieniu do umarzania naleŊnoņci, wynikających
ze stosunków cywilnoprawnych, w sytuacjach przewidzianych w § 4 ust. 1, pkt 4, 5 w drodze jednostronnego oņwiadczenia woli.
2. Projekt umowy (porozumienia), powinien zawierać między innymi:
1) nazwę aktu, miejsce na nr i datę oraz podstawę prawną,
2) okreņlenie przedmiotu warunki umorzenia, odroczenia
bądň rozłoŊenia na raty spłaty, gdy ulga udzielona jest
na wniosek dłuŊnika oraz uzasadnienie.
§ 7.
1. Wniosek o udzielenie ulgi w spłacie naleŊnoņci, dłuŊnik składa wierzycielowi. Wniosek o udzielenie ulgi
powinien zawierać w szczególnoņci:
1) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania lub nazwę
i siedzibę dłuŊnika;
2) sprecyzowanie Ŋądania;
3) uzasadnienie Ŋądania - szczegółowe informacje
dotyczące wystąpienia przesłanek uzasadniających
udzielenie ulgi;
4) opis aktualnej sytuacji finansowej i rodzinnej
dłuŊnika będącego osobą fizyczną lub opis aktualnej sytuacji ekonomicznej dłuŊnika będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowoņci prawnej,
2. Za weryfikację wniosku oraz przygotowanie pełnej
dokumentacji wraz z projektem umowy, oraz porozumienia do udzielonej ulgi w spłacie naleŊnoņci odpowiedzialny jest pracownik merytoryczny właņciwego referatu Urzędu Gminy.
W przypadku stwierdzenia w trakcie weryfikacji
wniosku nieprawidłowoņci, takich, Ŋe przedstawione
dokumenty uznane są za niewystarczające i na ich
podstawie nie moŊna potwierdzić istnienia przesłanek do udzielenia umorzenia, odroczenia lub rozłoŊenia na raty spłaty naleŊnoņci pienięŊnych, pracownik właņciwego referatu Urzędu Gminy do ich uzupełnienia i wyznacza termin ich usunięcia.
Nieuzupełnienie przez dłuŊnika wniosku w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie przedmiotowego wniosku bez rozpatrzenia.
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§ 8. Po stwierdzeniu przez organ moŊliwoņci zastosowania ulgi, pracownik merytoryczny właņciwego
referatu Urzędu Gminy przekazuje stosowną informację
dłuŊnikowi.
§ 9. Traci moc uchwała Nr XVII/109/08 Rady Gminy
Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 11 kwietnia 2008 r.
w sprawie zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu naleŊnoņci pienięŊnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy ‟ Ordynacja podatkowa, przypadających
Gminie Kocmyrzów-Luborzyca lub jej jednostkom organizacyjnym.
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§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
§ 11. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
Małgorzata Doniec
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UCHWAŁA NR IX/61/2011
RADY GMINY ŁAPANÓW
z dnia 2 sierpnia 2011 r.
w sprawie ustalenia opłat za ņwiadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminĉ Łapanów.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 oraz art.40 ust.1
i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póňn.
zm.) oraz art. 5a ust.2 pkt.1, 5c pkt.1 i art. 14 ust.5 ustawy z dnia 7 wrzeņnia 1991r. o systemie oņwiaty (t.j. Dz.
U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z p. zm.) w związku z art.2
ustawy z dnia 5 sierpnia 2010r. o zmianie ustawy
o systemie oņwiaty (Dz. U. z 2010 r. Nr 148, poz. 991)
Rada Gminy Łapanów uchwala co następuje:
§ 1.
1. Bezpłatna opieka, nauczanie i wychowanie w zakresie
podstawy programowej wychowania przedszkolnego
realizowana jest w wymiarze 5 godzin dziennie od
godz. 8.00 do 13.00.
2. Ņwiadczenia przedszkoli wykraczające poza 5 ‟ godzinną podstawę programową wychowania przedszkolnego są odpłatne i obejmują następujące zajęcia
opiekuńczo ‟ dydaktyczno ‟ wychowawcze:
1) gry i zabawy dydaktyczne, wspomagające rozwój
umysłowy dziecka,
2) gry i zabawy ruchowe, wspomagające rozwój fizyczny dziecka,
3) gry i zabawy badawcze, rozwijające zainteresowania dziecka otaczającym ņwiatem,
4) zabawy tematyczne, wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dziecka,
5) zapewnienie bezpieczeństwa i opieki podczas zabaw, gier, wypoczynku, spoŊywania posiłków.
§ 2.
1. Opłatę za ņwiadczenia, przekraczające czas, o których
mowa w § 1. ust.2 ustala się w następujący sposób:
1) za pierwsze 2 godziny zajęć wykraczających ponad
czas okreņlony § 1 ust.1 wynosi 6,8 % minimalnego wynagrodzenia za pracę,
2) za 8 i 9 godzinę zajęć wykraczających ponad czas
okreņlony § 1 ust.1 wynosi 8,7 % minimalnego
wynagrodzenia za pracę,
2. Opłaty o których mowa w ust.1 pkt. 1 ‟2 podlegają
zaokrągleniu do pełnych złotych zgodnie z zasadami
obowiązującymi w rachunkowoņci.

§ 3.
1. Czas pobytu dziecka w przedszkolu, zasady korzystania z opieki przedszkolnej, zakres ņwiadczeń udzielanych przez przedszkole oraz sposób pobierania opłat
za ņwiadczone usługi reguluje umowa cywilno ‟
prawna zawarta pomiędzy rodzicami (prawnym opiekunem ) dziecka a dyrektorem przedszkola.
2. Opłaty, o których mowa w § 2 ust. 1 ‟2 nie obejmują
zajęć dodatkowych organizowanych w przedszkolu
na zlecenie rodziców.
3. Wysokoņć opłaty miesięcznej, o której mowa w § 2
obniŊa się proporcjonalnie do liczby dni nieobecnoņci
dziecka w przedszkolu.
4. Wysokoņć opłaty za kaŊdy dzień nieobecnoņci dziecka
wylicza się dzieląc opłatę, o której mowa w § 2, przez
liczbę dni roboczych przedszkola.
5. Zmniejszenie kwoty odpłatnoņci z tytułu nieobecnoņci
dziecka w danym miesiącu następuje poprzez pomniejszenie opłaty za miesiąc następujący po miesiącu, w którym dziecko było nieobecne.
6. Miesięczną opłatę pomniejsza się w razie przyjęcia
dziecka do przedszkola w trakcie miesiąca o 1/20 naleŊnej miesięcznej opłaty za kaŊdy dzień roboczy.
§ 4. Za niewykonanie obowiązku odbioru przez rodzica (prawnego opiekuna) dziecka po godzinie okreņlonej w umowie, o której mowa w § 3. ust.1 nalicza się
dodatkową opłatę pienięŊną w wysokoņci 20 zł za kaŊdą
rozpoczętą godzinę pobytu dziecka.
§ 5.
1. Opłata okreņlona w § 2 nie obejmuje kosztów wyŊywienia dzieci uczęszczających do przedszkola.
2. Wysokoņć dziennej stawki Ŋywieniowej ustala dyrektor przedszkola i okreņla umowa, o której mowa w §
3. ust.1.
3. W przypadku nieobecnoņci dziecka w przedszkolu
zwrotowi podlega odpłatnoņć za posiłki, z których korzysta dziecka, za kaŊdy dzień nieobecnoņci pod warunkiem zgłoszenia przez rodziców ( opiekuna prawnego) absencji dziecka z co najmniej jednodniowym
wyprzedzeniem.
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4. Zwrot odpłatnoņci, o której mowa w ust.3 następuje
w formie potrącenia kwoty zwrotu z naleŊnoņci miesiąca następnego.
§ 6. Ņrodki finansowe o których mowa § 2 , § 4 i §
5 uzyskiwane z odpłatnoņci za korzystanie z przedszkola
oraz za wyŊywienie stanowią dochody budŊetu gminy.
§ 7.
1. Traci moc Uchwała Nr IV/26/07 Rady Gminy Łapanów
z dnia 28 lutego 2007r. w sprawie ustalenia opłat za
niektóre ņwiadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Łapanów oraz uchwała zmieniająca (Nr XXXIII/223/09 z dnia 24 listopad 2009r.).

Poz. 3651,3652

za ņwiadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Łapanów.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Łapanów.
§ 9. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 14 dni od
dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od dnia
1 wrzeņnia 2011r.
Przewodniczący Rady Gminy Łapanów
Andrzej Ņliwa

2. Uchyla się Uchwałę Nr VIII/53/11 Rady Gminy Łapanów z dnia 01 lipca 2011r. w sprawie ustalenia opłat
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UCHWAŁA NR IX/66/11
RADY GMINY ŁAPANÓW
z dnia 2 sierpnia 2011 r.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łapanów na 2011r. Nr IV/12/10 Rady Gminy Łapanów
z dnia 30 grudnia 2010r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4, pkt.9 lit. c, d
i ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz.U z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póňn. zm.) oraz
art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz. 1240)
w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. ‟
przepisy wprowadzające ustawę o finansach publiczDział
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nych (Dz. U Nr 157, poz. 1241). RADA GMINY ŁAPANÓW uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Zwiększa się dochody budŊetu gminy Łapanów na
2011r. o kwotę: 2.432.375,00 zł

według poniŊszego zestawienia:
WYSZCZEGÓLNIENIE
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Usuwanie skutków klęsk Ŋywiołowych
Dochody bieŊące
- Dotacje celowe otrzymane z budŊetu państwa na realizację własnych zadań bieŊących gmin
TRANSPORT I ŁĄCZNOŅĆ
Drogi wewnętrzne
Dochody bieŊące
- Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieŊących jednostek sektora finansów publicznych
Usuwanie skutków klęsk Ŋywiołowych
Dochody bieŊące
- Dotacje celowe otrzymane z budŊetu państwa na realizację własnych zadań bieŊących gmin
RÓŻNE ROZLICZENIA
Częņć oņwiatowa subwencji ogólnej dla jst
Dochody bieŊące
- Subwencje ogólne z budŊetu państwa
RAZEM:

Dochody budŊetu gminy Łapanów po zmianach na
2011r. wynoszą: 33.549.045,30 zł
W tym:
dochody bieŊące
dochody majątkowe

26.530.047,30 zł
7.018.998,00 zł

ZWIĈKSZENIE(+)
1.400.000,00
1.400.000,00
1.400.000,00
1.400.000,00
937.420,00
37.420,00
37.420,00
37.420,00
900.000,00
900.000,00
900.000,00
94.955,00
94.955,00
94.955,00
94.955,00
2.432.375,00

§ 2.
1. Zwiększa się wydatki budŊetu gminy Łapanów na
2011 r. o kwotę: 2.651.298,00 zł
według poniŊszego zestawienia:
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WYSZCZEGÓLNIENIE
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Usuwanie skutków klęsk Ŋywiołowych
W tym: wydatki bieŊące :
1. wydatki bieŊące jednostek budŊetowych
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
TRANSPORT I ŁĄCZNOŅĆ
Drogi wewnętrzne
W tym: wydatki bieŊące :
1. wydatki bieŊące jednostek budŊetowych
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Usuwanie skutków klęsk Ŋywiołowych
W tym: wydatki bieŊące :
1. wydatki bieŊące jednostek budŊetowych
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
OŅWIATA I WYCHOWANIE
Szkoły podstawowe
W tym: wydatki bieŊące :
1. wydatki bieŊące jednostek budŊetowych
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
GOSPODARKA KOMUNALNAI OCHRONA ŅRODOWISKA
Pozostała działalnoņć
W tym: wydatki majątkowe
- Zadanie: „Zakup ciągnika z przyczepą asenizacyjną oraz osprzętem do
utrzymania czystoņci i pielęgnacji terenów zielonych na terenie Gminy
Łapanów”.
RAZEM:

Poz. 3652
ZWIĈKSZENIE(+)
1.400.000,00
1.400.000,00
1.400.000,00
1.400.000,00
1.400.000,00
937.420,00
37.420,00
37.420,00
37.420,00
37.420,00
900.000,00
900.000,00
900.000,00
900.000,00
94.955,00
94.955,00
94.955,00
94.955,00
94.955,00
218.923,00
218.923,00
218.923,00

218.923,00
2.651.298,00

Dokonuje się przeniesień planów wydatków budŊetowych na 2011r. według poniŊszego zestawienia:
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WYDATKI BUDŻETOWE NA 2011r.
WYSZCZEGÓLNIENIE
ZWIĈKSZENIE(+)
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
15.000,00
Obsługa papierów wartoņciowych, kredytów
i poŊyczek jst
15.000,00
W tym: Wydatki bieŊące
15.000,00
1. Obsługa długu jst
15.000,00
GOSPODARKA KOMUNALNAI OCHRONA ŅRODOWISKA
165.000,00
Pozostała działalnoņć
165.000,00
W tym: Wydatki majątkowe
165.000,00
- Zadanie: „Zakup ciągnika z przyczepą asenizacyjną
oraz osprzętem do utrzymania czystoņci i pielęgnacji
terenów zielonych na terenie Gminy Łapanów”.
55.000,00
- Zadanie: „MontaŊ kolektorów słonecznych na budynkach uŊytecznoņci publicznej z terenu zlewni rzeki
Raby”.
110.000,00
KULTURA I OCHRONADZIEDZICTWA NARODOWEGO
20.000,00
Domy i oņrodki kultury, ņwietlice i kluby
20.000,00
W tym: Wydatki majątkowe
- Zadanie: "III etap modernizacji budynku Centrum
Kultury Gminy Łapanów”.
W tym: Wydatki bieŊące
20.000,00
1. dotacje na zadania bieŊące
20.000,00
KULTURA FIZYCZNA
Obiekty sportowe
W tym: Wydatki majątkowe
- Zadanie: ‘ Boisko „Orlik” przy ZS Sobolów”
RAZEM:
200.000,00

ZMNIEJSZENIE(-)

150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00

50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
200.000,00
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Po dokonaniu w/w zmian wydatki budŊetu gminy Łapanów
na
2011r.
wynoszą:
37.392.698,30
zł

Poz. 3652

W tym:
- wydatki bieŊące
- wydatki majątkowe

26.216.445,30 zł
11.176.253,00 zł

§ 3.
Zwiększa się deficyt budŊetu gminy Łapanów na 2011r.o kwotę:

218.923,00 zł
3.843.653,00 zł

Deficyt budŊetu po zmianach wynosi:
i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i poŊyczek w kwocie:
oraz wolne ņrodki ‟ pozostałoņcią ņrodków na rachunku bankowym wynikającą z rozliczeń kredytów i poŊyczek w kwocie:
Przychody budŊetu na 2011r.wynoszą:
Rozchody budŊetu na 2011r.wynoszą:

3.718.923,00 zł
124.730,00 zł
9.244.153,00 zł
5.400.500,00 zł

co ilustruje poniŊsze zestawienie:
PRZYCHODY I ROZCHODY
A.DOCHODY
B.WYDATKI
C.WYNIK (A-B) - deficyt
D.FINANSOWANIE (D1-D2)
D1.Przychody ogółem:
w
tym:
§ 950 -wolne ņrodki ‟ pozostałoņć ņrodków na rachunku bankowym wynikającaz rozliczeń kredytów
i poŊyczek z lat ubiegłych
§ 952 - poŊyczki i kredyty bankowe
w tym: na współfinansowanie wydatków z UE
D2.Rozchody ogółem:
w tym: § 992 - spłata zaciągniętych kredytów i poŊyczek
w tym: kredytów związanych z wydatkami dot. UE

33.549.045,30
37.392.698,30
3.843.653,00
3.843.653,00
9.244.153,00

124.730,00
9.119.423,00
2.700.500,00
5.400.500,00
5.400.500,00
2.500.500,00

§ 4. Zmienia się ustalone limity zobowiązań na 2011r. wg. następujących tytułów:
-kredytów i poŊyczek zaciąganych na sfinansowanie przejņciowego deficytu budŊetu
-na spłatę kredytów i poŊyczek z lat ubiegłych
-kredytów i poŊyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budŊetowego
-poŊyczek zaciąganych na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego
w ramach PROW
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Łapanów.
§ 6. Uchwała wchodzi w Ŋycie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym WojeUzasadnienie
Zwiększa się dochody budŊetowe na 2011r. z tytułu:
Dotacji na usuwanie skutków powodzi
2.300.000,00 zł
Dotacji na remonty dróg wewnętrznych
37.420,00 zł
Subwencji oņwiatowej na remonty obiektów szkolnych
94.375,00 zł
RAZEM:
2.432.375,00 zł
Zwiększa się przychody budŊetu o kwotę: 218.923,00 zł
z tytułu planowanej do zaciągnięcia poŊyczki
w WFOŅ i GW w Krakowie.
3652

1.500.000,00 zł
5.400.500,00 zł
3.718.923,00 zł
1.900.500,00 zł

wództwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń
Urzędu Gminy Łapanów.
Przewodniczący Rady Gminy Łapanów
Andrzej Ņliwa
Zwiększa się wydatki o kwotę:
w tym:
wydatki
bieŊące:
wydatki majątkowe:

2.651.298,00 zł
2.432.375,00 zł
218.923,00 zł

Zwiększa się przychody i rozchody budŊetu gminy
o kwotę
planowanej
poŊyczki
na
wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego
w ramach PROW.
Przewodniczący Rady Gminy Łapanów
Andrzej Ņliwa
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UCHWAŁA NR X/105/2011
RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE
z dnia 18 lipca 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XLII/464/2010 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 05 sierpnia 2010 r. dotyczącej
utworzenia stałych obwodów głosowania
Na podstawie art.30 ust.1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2003 r.
Nr 159, poz.1547 z póňn.zm) oraz art.18 ust 2 pkt 15
ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z póňn. zm.)
w związku z art.29 ust.1 ustawy z dnia 12 kwietnia
2001r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,
Rada Miejska uchwala co następuje:
§ 1. W załączniku do uchwały nr XLII/464/2010
Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 05 sierpnia 2010r.
dokonuje się zmian oraz uszczegóławia opis siedzib
obwodowych komisji wyborczych w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Miechów.
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŋycie z dniem podjęcia.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz
podaniu do publicznej wiadomoņci w sposób zwyczajowo przyjęty.
§ 5. Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje
się niezwłocznie Wojewodzie Małopolskiemu oraz
Komisarzowi Wyborczemu w Krakowie.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Miechowie:
Jerzy Muszyński
Załącznik
do Uchwały Nr X/105/2011
Rady Miejskiej w Miechowie
z dnia 18 lipca 2011 r.

Podział na stałe obwody głosowania, ich numery i granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych
Numer obwodu
głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1

ulice: Daneckiej, 106 Dywizji AK , Folusz, Janów
Dolny, Janów Górny, Kolejowa, Kraszewskiego,
Krótka, Ogrodowa, os. Kolejowe, Partyzantów,
Podmiejska, Podzamcze, Poprzeczna, Sienkiewicza, Słowackiego, Jana III Sobieskiego, Walki
Zbrojnej

Bursa Szkolna w Miechowie,
ul. Sienkiewicza 27 a,32-200 Miechów

2

ulice: Drzymały, Jagiellońska, os. Młodych, Polna, Racławicka, Szpitalna, Targowa, Wesoła,

Miechowski Dom Kultury
w Miechowie, ul. Racławicka 10, 32200 Miechów

3

ulice: Buczka, Głowackiego, Jaksy, Kilińskiego,
Kopernika, Matejki, Mickiewicza, Miechowity,
Pęckowskiego, Plac Koņciuszki, Piłsudskiego,
Powstańców 1863 roku, Rynek, Księdza Skorupki, SłuŊba Polsce, Taborowicza, Warszawska, os.
ŉeromskiego

Państwowa Szkoła Muzyczna
I Stopnia w Miechowie, ul. Rynek 5,
32-200 Miechów

4

Osiedle XXX-lecia PRL

Ņwietlica Miechowskiego Domu
Kultury w Miechowie, Os. XXX-lecia
PRL 11, 32-200 Miechów

5

ulice: Bema, Dwernickiego, Graniczna, Kamienna, Konopnickiej, Łąkowa, Łukasińskiego, Nowa,
Prądzyńskiego, Prusa, Robotnicza, Rolnicza,
Słoneczna, Sowińskiego, Szewska, Topolowa,
Traugutta, Zagrody, Zielona

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Miechowie, ul. Konopnickiej 13, 32-200
Miechów

6

Osiedle Generała Sikorskiego

7

Sołectwa: Dziewięcioły, Nasiechowice,

Gimnazjum Nr 1 w Miechowie,
Os.Generała Sikorskiego 15B, 32200 Miechów
Centrum Kultury Wsi Miechowskiej
w Nasiechowicach, Nasiechowice,32-200 Miechów
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8

Sołectwa: Bukowska Wola, Kalina Mała, Kalina
Lisiniec, Kalina Rędziny,

9

Sołectwa: Brzuchania, StrzeŊów I, StrzeŊów II,
Zapustka,

10

Sołectwa: Pstroszyce I, Pstroszyce II, Podleņna
Wola, Siedliska, Widnica, Zagorzyce,

11

Sołectwa: Biskupice, Falniów, Falniów Wysiołek,
Podmiejska Wola,

12
13
14

Sołectwa: Jaksice, Celiny Przesławickie, Kamieńczyce, Komorów, Przesławice, Wielki Dół,
Sołectwa: Parkoszowice, Poradów, Sławice,
Szczepanowice
Sołectwa: Glinica, Pojałowice, Wymysłów, Zarogów,

Szkoła Podstawowa w Bukowskiej
Woli,Bukowska Wola 79,32-200
Miechów
Remiza StraŊacka w StrzeŊowie
II,StrzeŊów II,32-200 Miechów
Szkoła Podstawowa
w Pstroszycach,Pstroszyce I 66,32200 Miechów
Wiejskie Centrum Kultury, Sportu
i Rekreacji w Falniowie,Falniów,32200 Miechów
Szkoła Podstawowa w Jaksicach,
Jaksice 110,32-200 Miechów
Remiza StraŊacka w Sławicach, Sławice 40,32-200 Miechów
Szkoła Podstawowa w Pojałowicach,
Pojałowice 18,32-200 Miechów

Przewodniczący Rady Miejskiej w Miechowie:
Jerzy Muszyński
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UCHWAŁA NR X/102/2011
RADY GMINY MSZANA DOLNA
z dnia 27 czerwca 2011 r.
w sprawie ustanowienia i przyznawania dorocznych nagród za osiągniĉcia w dziedzinie twórczoņci artystycznej,
upowszechniania i ochrony kultury.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 7a ustawy
z dnia 25 paňdziernika 1991 r. o organizowaniu
i prowadzeniu działalnoņci kulturalnej (Dz. U. z 2001 r.
Nr 13, poz. 123 ze zm.), Rada Gminy Mszana Dolna
uchwala, co nastĉpuje:
§ 1.

4. Przyznając nagrodę uwzględnia się całoroczne dokonania kandydata w dziedzinie twórczoņci artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
§ 3.
1. Nagroda moŊe być przyznana w formie:
1) pienięŊnej
2) rzeczowej.

1. Ustanawia się doroczne nagrody Gminy Mszana Dolna za osiągnięcia w dziedzinie twórczoņci artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

2. O wysokoņci nagrody pienięŊnej lub wartoņci nagrody
rzeczowej decyduje organ przyznający.

2.

1. Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać: Radni Gminy Mszana Dolna, Sołtysi sołectw istniejących
w Gminie Mszana Dolna, działające na terenie Gminy
Mszana Dolna stowarzyszenia oraz inne, instytucje
zajmujące się organizowaniem i prowadzeniem działalnoņci kulturalnej, a takŊe mieszkańcy Gminy
w liczbie co najmniej 25.

Zasady przyznawania
uchwała.

nagród

okreņla

niniejsza

§ 2.
1. Nagrody mogą być przyznawane osobom fizycznym
stale zamieszkałym na terenie Gminy Mszana Dolna
lub osobom prawnym, mającym siedzibę na terenie
Gminy Mszana Dolna, na podstawie oceny całokształtu działalnoņci lub osiągnięć o istotnym znaczeniu.
2. Nagrody mogą być przyznawane w szczególnoņci
twórcom, artystom, organizatorom i promotorom
działalnoņci kulturalnej, popularyzatorom kultury,
pracownikom instytucji kultury, nauczycielom szkół
artystycznych oraz podmiotom prowadzącym działalnoņć kulturalną.
3. Nagrody są przyznawane za szczególne osiągnięcia
w dziedzinie kultury, w tym twórczoņci artystycznej,
popularyzacji i upowszechniania kultury, organizowania działalnoņci kulturalnej.

§ 4.

2. Zgłoszenie kandydatury powinno zawierać:
1) dane podmiotu zgłaszającego,
2) imię i nazwisko albo nazwę podmiotu zgłaszanego
kandydata do nagrody,
3) adres zamieszkania albo siedzibę podmiotu zgłaszanego kandydata do nagrody,
4) uzasadnienie wniosku o przyznanie nagrody.
§ 5.
1. Zgłoszenia moŊna dokonać w ciągu całego roku budŊetowego.
2. W danym roku kalendarzowym moŊe być przyznana
jednej osobie tylko jedna nagroda.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 401
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§ 6.

Poz. 3654,3655,3656

§ 7. Ņrodki na nagrody będą corocznie zapewniane
w budŊecie Gminy.

1. Nagrodę przyznaje Wójt w drodze zarządzenia.
2. Wójt przyznaje nagrody osobom wyłonionym spoņród kandydatów zgłoszonych w trybie § 4.
3. Wójt przyznaje nagrody kierując się zasługami zgłoszonych kandydatów oraz uwzględniając posiadane
ņrodki.

§ 8. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy
Mszana Dolna
§ 9. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 14 dni od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
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UCHWAŁA NR XI/114/2011
RADY GMINY MSZANA DOLNA
z dnia 27 lipca 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/258/04 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie
zarządzenia poboru podatku rolnego, leņnego i od nieruchomoņci od osób fizycznych w drodze inkasa.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 w związku z art. 40
ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póňn. zm.)
i art. 6 ust. 12 Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr
9 poz. 84 z póňn. zm.) oraz art. 6b Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. O podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94
poz. 431 z póňn. zm.), art. 6 ust. 8 Ustawy z dnia 30 paňdziernika 2002 r. o podatku leņnym (Dz. U. Nr 200 poz.
1682 z póňn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 Ustawy z dnia 20 lipca
2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych niektórych
innych aktów prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95) Rada Gminy Mszana Dolna, uchwala co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXXI/258/04 Rada Gminy Mszana Dolna z dnia 30 listopada 2004 roku w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leņnego i od nieruchomoņci od osób fizycznych w drodze inkasa (ogłoszonej
w Dz. Urz. Wojew. Małopolskiego z 2004 r. Nr 385
poz. 4224 z póňn. zm.) - § 2 otrzymuje nową treņć
w brzmieniu:

„§ 2,
1) Glisne ‟ Stanisław Wójcik zam. Glisne 46,
2) Kasinka Mała ‟ Helena Kania zam. Kasinka Mała 170,
3) Kasina Wielka ‟ Halina Bubiłek Kasina Wielka 585,
4) Lubomierz ‟ Stanisław Kamiński zam. Lubomierz 344,
5) Łętowe - Stefania Pajdo zam. Łętowe 148,
6) Łostówka - Daniel Farganus zam. Łostówka 242,
7) Mszana Górna - Michał Mysza zam. Mszana Górna 50,
8) Olszówka ‟ Andrzej Gackowiec zam. Olszówka 16,
9) Raba NiŊna ‟ Bolesław Masłowiec zam. Raba NiŊna 16”.
§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy
Mszana Dolna.
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 14 dni od
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Jan Chorągwicki
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UCHWAŁA NR XI/116/2011
RADY GMINY MSZANA DOLNA
z dnia 27 lipca 2011 r.
w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Mszana Dolna oraz trybu
postĉpowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 164 ust. 5a-5d
ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (t.j. Dz. U.
z 2005r. Nr 239 poz. 2019 ze zm), art. 221 ust. 4 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.
Nr 157 poz. 1240 z póňn. zm.) oraz art. 4 ust. 1, art. 13
ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
(Dz. U. z 2010r. Nr 17 poz. 95) - Rada Gminy Mszana
Dolna, uchwala, co następuje:

§ 1.
1. Ustala się zasady udzielania spółkom wodnym dotacji
celowej z budŊetu Gminy Mszana Dolna oraz tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposób jej
rozliczania.
2. Dotacji celowej udziela się na:
a) bieŊące utrzymanie wód i urządzeń wodnych,
b) finansowanie i dofinansowanie inwestycji, na terenie Gminy Mszana Dolna.
§ 2. Tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 401
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1. Dotacji celowej udziela się na pisemny wniosek spółki
wodnej.

10. Udzielenie dotacji celowej następuje na podstawie
umowy zawartej pomiędzy Gminą, a spółką wodną.

2. Wnioski o udzielenie dotacji składa się Wójtowi Gminy Mszana Dolna.

11. Umowa okreņla w szczególnoņci:
a) zakres rzeczowy zadania,
b) termin i miejsce realizacji zadania,
c) okreņlenie wysokoņci dotacji oraz sposobu
i terminu jej przekazania,
d) termin wykorzystania dotacji, nie dłuŊszy niŊ do
15 grudnia danego roku budŊetowego,
e) tryb kontroli wykonania zadania,
f) termin i sposób rozliczenia dotacji,
g) termin zwrotu niewykorzystanej częņci dotacji.

3. Wniosek o dotację winien zawierać w szczególnoņci:
a)
b)
c)
d)
e)

opis zadania proponowanego do realizacji,
termin i miejsce realizacji zadania,
kalkulację kosztów
kwotę wnioskowanej dotacji,
deklarowaną wielkoņć udziału własnego wnioskodawcy w realizacji zadania,
f) w przypadku wniosku o udzielenie dotacji
w zakresie wskazanym w § 1 ust. 2 pkt b, oprócz
wymagań okreņlonych w ust. 3 pkt a-e, dodatkowo
naleŊy przedstawić dokumentację potwierdzającą
spełnianie warunków zawartych w art. 164 ust. 7
Prawa wodnego.

12. W przypadku otrzymania dotacji celowej spółka
wodna zobowiązana jest umoŊliwić przeprowadzenie
kontroli wykonywanego zadania.
13. Kontrola realizacji zadania obejmuje:
a) kontrolę faktycznego sposobu wykonania zadania,
jego terminowoņci, rzetelnoņci oraz zgodnoņci
z umową,
b) kontrolę dokumentów związanych z realizacją zadania, w tym posiadania niezbędnej dokumentacji
wymaganej przepisami prawa oraz okreņlonej
w postanowieniach umowy.

4. Wnioski podlegają ocenie pod względem formalnym
i merytorycznym przez Wójta Gminy Mszana Dolna.
5. Wnioski niespełniające wymagań formalnych okreņlonych w ust. 3 podlegają odrzuceniu.
6. Wnioski ocenione jako poprawne podlegają ocenie
merytorycznej. Ocena merytoryczna dokonywana
jest w szczególnoņci w oparciu o następujące przesłanki:
a) zakres zadania oraz przewidywane efekty jego realizacji dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemów melioracji wodnych oraz prowadzenia racjonalnej gospodarki na terenach zmeliorowanych,
b) moŊliwoņci finansowe Gminy,
c) udział kwoty dotacji i wielkoņć udziału własnego
wnioskodawcy w ogólnym koszcie realizacji zadania.
7. Rozstrzygnięcie w przedmiocie udzielenia dotacji
podejmuje Wójt Gminy.
8. Wójt Gminy Mszana Dolna zawiadamia spółkę wodną
o wynikach oceny wniosku i podjętym rozstrzygnięciu w terminie nie dłuŊszym niŊ 30 dni od dnia złoŊenia wniosku.
9. W zawiadomieniu okreņla się w szczególnoņci:
a) w przypadku odrzucenia wniosku - powody odrzucenia,
b) w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku wysokoņć proponowanej dotacji, oraz termin
i warunki podpisania umowy, o której mowa
w ust. 10.

§ 3. Sposób rozliczania dotacji.
1. Spółka wodna, z którą zawarto umowę o udzielenie
dotacji, zobowiązana jest do przedłoŊenia Wójtowi
Gminy rozliczenia zadania pod względem rzeczowym
i finansowym. Rozliczenie winno zawierać sprawozdanie z realizacji zadania oraz kserokopie faktur
i rachunków dotyczących wydatków poniesionych na
realizację zadania.
2. Rozliczenie winno nastąpić w terminie 15 dni od daty
zakończenia realizacji zadania.
3. Dotacja celowa udzielona z budŊetu Gminy:
a) wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem,
b) pobrana nienaleŊnie lub w nadmiernej wysokoņci,
c) niewykorzystana w całoņci lub częņci, podlega
zwrotowi do budŊetu na zasadach okreņlonych
przepisami ustawy o finansach publicznych.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Mszana Dolna.
§ 5. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Jan Chorągwicki
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UCHWAŁA NR 85/XI/2011
RADY MIEJSKIEJ W MYŅLENICACH
z dnia 14 lipca 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa podatków i opłat lokalnych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8), art. 40 ust. 1 i art.
41 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z póňn.
zm), art. 6 ust. 12, art. 14 ust. 3 i art. 19 ust. 2 Ustawy

z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 ze zm.), art. 6b Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U.
z 1993 r. Nr 94, poz. 431 ze zm.) oraz art. 6 ust. 8 Ustawy

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 401
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z dnia 30 paňdziernika 2002 r. o podatku leņnym (Dz. U.
Nr 200 poz. 1682 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 Ustawy z dnia
20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity
z 2010 r. Dz. U. Nr 17, poz. 95) Rada Miejska
w Myņlenicach uchwala co następuje:
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Poz. 3657,3658

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej z dnia 29 listopada
2004 r. Nr 191/XXXII/2004 w sprawie inkasa podatków
i opłat lokalnych § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Inkaso podatku od nieruchomoņci, rolnego, leņnego od osób fizycznych na terenie sołectw w Gminie
Myņlenice wykonują następujące osoby:

Imiĉ i nazwisko inkasenta
Antoni Burda
Stanisław Cichoń
Kazimierz Matoga
Katarzyna Czepiel
Józef Chmiel
Janina Cienkosz
Jan Kantor
Władysław Kurowski
Robert Bylica
Danuta Burda-Tylko
Dorota Wieczorek
Józefa Wójtowicz
Józef Jawor
Józef Nosal
Anna Stępień
Alicja Hajdas
Irena Chlebda

Sołectwo
Bęczarka
Borzęta
Bulina
Bysina
Chełm
Droginia
Głogoczów
Jawornik
Jasienica
Krzyszkowice
Łęki
Osieczany
Polanka
Poręba
Trzemeņnia
Zasań
Zawada

Adres inkasenta
Bęczarka 183
Borzęta 103
Łęki 167
Bysina 272
Chełm 78
Droginia 201
Głogoczów 488
Jawornik 144
Jasienica 5
Krzyszkowice 434
Łęki 73
Osieczany 150
Polanka 5
Poręba 180
Trzemeņnia 275
Zasań 62
Zawada 92

§ 2.
Uchyla
sie
uchwałę
Rady
Miejskiej
w Myņlenicach Nr 55/VIII/2011 z dnia 31 maja 2011 roku
w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa podatków
i opłat lokalnych.

§ 4. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 14 dni od
daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta i Gminy Myņlenice.

Przewodniczący Rady miejskiej w Myņlenicach:
Jerzy Grabowski
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UCHWAŁA NR VIII/55/2011
RADY MIASTA NOWY TARG
z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Nowym Targu
oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 i art.40 ust.1
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 Dz.U. Nr 142 poz.1591
z póňniejszymi zmianami), art. 6 ust.2 pkt. 4, art 9a
ust.15
ustawy
z dnia
29
lipca
2005
r.
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 180
poz.1493 z póňniejszymi zmianami), oraz Uchwały
Nr XLII/479/2010 Rady Miasta Nowy Targ z dnia
29 marca 2010r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Miasta Nowy Targ na lata 2010-2012, Rada Miasta Nowy
Targ uchwala:

funkcjonowania, zgodnie z załącznikiem do niniejszej
uchwały.

§ 1. Ustala się tryb i sposób powoływania
i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Nowym Targu oraz szczegółowe warunki jego

Przewodniczący Rady: Michał Glonek

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nowy Targ.
§ 3.
1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
2. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 401
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Załącznik
do uchwały Nr VIII/55/2011
Rady Miasta Nowy Targ
z dnia 30 czerwca 2011 r.
Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków
Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania
przemocy w rodzinie oraz szczegółowe warunki jego
funkcjonowania.
Rozdział I
Przepisy ogólne
1. Gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania
przemocy w rodzinie, między innymi organizując
pracę Zespołu Interdyscyplinarnego.
2. Zespół Interdyscyplinarny realizuje działania okreņlone w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie oraz w miejskim systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
3. Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań przedstawicieli
róŊnych podmiotów i specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
4. Do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego naleŊy
w szczególnoņci;
1) diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;
2) podejmowanie działań w ņrodowisku zagroŊonym
przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;
3) rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i moŊliwoņciach udzielania pomocy w ņrodowisku lokalnym;
4) inicjowanie interwencji w ņrodowisku dotkniętym
przemocą w rodzinie;
5) inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie;
6) opracowywanie aktywnych strategii postępowania
w przypadkach rozpoznania i zgłoszenia przemocy
domowej;
7) udział w szkoleniach z zakresu przeciwdziałania
przemocy domowej;
8) realizacja Miejskiego Systemu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie dla Miasta Nowy Targ na lata 2010-2012.
5. Miejski Zespół, zwany dalej „Zespołem” powołuje
Burmistrz Miasta Nowy Targ w drodze zarządzenia.
6.

W celu rozwiązania problemów związanych
z wystąpieniem przemocy w rodzinie na podstawie
porozumień zawartych między Burmistrzem Miasta
a instytucjami / jednostki/ wymienionymi w rozdz. II
pkt 1 mogą być powoływane grupy robocze.
Do ich zadań naleŊy;
1) opracowywanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach występowania przemocy w rodzinie;
2) monitorowanie sytuacji rodzin , w których, dochodzi do przemocy oraz rodzin zagroŊonych występowaniem przemocą ;
3) dokumentowanie działań podejmowanych wobec
rodzin oraz efektów tych działań.
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Rozdział II
Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków
Zespołu Interdyscyplinarnego
1. Członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie powołuje i odwołuje
Burmistrz Miasta Nowego Targu w drodze zarządzenia.
2. W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą
przedstawiciele następujących instytucji, organizacji
i jednostek organizacyjnych:
1) Oņrodka Pomocy Społecznej w Nowym Targu
2) Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu
3) Pełnomocnik Burmistrza Miasta ds. Profilaktyki
i Przeciwdziałania UzaleŊnieniom
4) Wydziału Oņwiaty UM
5) Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Nowym
Targu
6) Nowotarskiego Klubu Abstynentów „Rodzina”
7) Kuratorów Sądowych
8) Pielęgniarek
9) psycholog
10) pedagog ‟ terapeuta
11) adwokat
3. W skład Zespołu mogą wchodzić przedstawiciele:
1) Prokuratury Rejonowej w Nowym Targu
2) Sądu w Nowym Targu
3) StraŊy Miejskiej UM
4. Powoływanie i odwoływanie członków Zespołu Interdyscyplinarnego:
1) Przedstawiciele poszczególnych instytucji, organizacji zostają wskazani imiennie przez osoby kierujące instytucjami. Osoby prowadzące indywidualną działalnoņć, wyraŊają zgodę i chęć na udział
w pracach Zespołu.
2) Skład Zespołu Interdyscyplinarnego zostaje powołany zarządzeniem Burmistrza Miasta Nowego
Targu.
3) KaŊdy członek Zespołu Interdyscyplinarnego
przed udziałem w pierwszym posiedzeniu składa
pisemne oņwiadczenie o zachowaniu poufnoņci
wszelkich informacji i danych uzyskanych przy realizacji zadań w ramach pracy Zespołu.
4) Członek Zespołu Interdyscyplinarnego moŊe zostać odwołany w trybie natychmiastowym,
w przypadku uzasadnionego podejrzenia naruszenie zasad poufnoņci i informacji uzyskanych
w ramach działania w Zespole Interdyscyplinarnym mocą Zarządzenia Burmistrza Miasta Nowy
Targ.
5) Członek Zespołu Interdyscyplinarnego moŊe zostać odwołany gdy instytucja /organizacja/ wyznaczy imiennie innego przedstawiciela.
5. Powoływanie i odwoływanie przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego.
1) Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego zostaje wybrany na pierwszym posiedzeniu
w głosowaniu jawnym, zwykłą większoņcią głosów przy udziale co najmniej połowy członków.
2) Przewodniczący zostaje wybrany na okres 3 lat.
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3) O wyborze Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego zostaje pisemnie powiadomiony
Burmistrz Miasta Nowy Targ.
4) Przewodniczący moŊe zostać odwołany na podstawie;
a) uzasadnionego pisemnego wniosku któregokolwiek z członków Zespołu Interdyscyplinarnego. Odwołanie następuje w wyniku głosowania jawnego, zwykłą większoņcią głosów
przy udziale co najmniej połowy członków.
b) pisemnej rezygnacji Przewodniczącego.
c) uzasadnionego, pisemnego wniosku Burmistrza Miasta Nowy Targ.
5) Odwołanie Przewodniczącego skutkuje koniecznoņcią
powołania nowego Przewodniczącego, zgodnie
z zapisem pkt.1, w trybie okreņlonym w ust.3 pkt.1

Poz. 3658,3659

5. Posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego, odbywają
się w zaleŊnoņci od potrzeb, nie rzadziej jednak niŊ raz
na kwartał.
6. Z kaŊdego w/w posiedzenia zostanie sporządzony
protokół zawierający: listę obecnoņci, tematykę
omawianych spraw ogólnych, przypadki indywidualne, opis działań do podjęcia.
7. Posiedzenia organizowane są głównie w siedzibie
Nowotarskiego Klubu Abstynenta „Rodzina”.
8. Uczestnictwo w posiedzeniach Zespołu Interdyscyplinarnego jest obowiązkowe.
9. Pierwsze posiedzenie Zespołu zwołuje Dyrektor
Oņrodka Pomocy Społecznej w Nowym Targu działający z upowaŊnienia Burmistrz Miasta Nowy Targ .
10. Posiedzenia Zespołu zwołuje Przewodniczący nie
rzadziej niŊ raz na kwartał w zaleŊnoņci od potrzeb,
powiadamiając członków Zespołu pisemnie .

Rozdział III
Szczegółowe warunki funkcjonowania Zespołu
Interdyscyplinarnego
1. Kadencja Zespołu trwa 3 lata.
2. Zespół Interdyscyplinarny działa na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Burmistrzem Miasta,
a podmiotami, których przedstawiciele wchodzą
w jego skład, w przypadku pracowników samorządowych wskazanych przez Burmistrza Miasta Nowego Targu, a w przypadku osób prowadzących odrębną działalnoņć, na podstawie wyraŊonej przez nich
zgody na udział w posiedzeniach Zespołu.
3. Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego wykonują
zadania w ramach obowiązków słuŊbowych lub zawodowych.
4. Za obsługę techniczno-organizacyjną Zespołu Interdyscyplinarnego odpowiedzialny jest Oņrodek Pomocy Społecznej.

11. Na pierwszym posiedzeniu Zespołu Interdyscyplinarnego zostaje wybrany: zastępca przewodniczącego Zespołu i sekretarz w głosowaniu jawnym
zwykłą większoņcią głosów przy udziale co najmniej
połowy członków.
12. Przewodniczący składa sprawozdanie z działalnoņci
Zespołu do końca I kwartału kaŊdego roku Burmistrzowi Miasta Nowy Targ.
Rozdział IV
Przepisy końcowe
Realizację powyŊszych zapisów powierza się Dyrektorowi Oņrodka Pomocy Społecznej w Nowym Targu.
Przewodniczący Rady: Michał Glonek
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UCHWAŁA NR VIII/56/2011
RADY MIASTA NOWY TARG
z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie: zasad korzystania z Cmentarza Komunalnego w Nowym Targu.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 13 i art. 40 ust. 2
pkt 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz.
1591 z póňn. zm.) Rada Miasta Nowy Targ uchwala,
co następuje:
§ 1.
1. Ustala się Regulamin Cmentarza Komunalnego
w Nowym Targu stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się Regulamin wykonywania prac budowlanych i kamieniarskich na terenie Cmentarza Komunalnego w Nowym Targu stanowiący załącznik
Nr 2 do niniejszej uchwały

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Burmistrz Miasta Nowy Targ jest upowaŊniony do
wydania zezwolenia na odstąpienie od zasad okreņlonych w regulaminach, o których mowa w § 1
ust. 1 i ust. 2 niniejszej uchwały, jeŊeli nie jest to
sprzeczne z przepisami odrębnymi.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nowy Targ
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 14 dni
od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady: Michał Glonek
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Załącznik nr 1
do uchwały Nr VIII/56/2011
Rady Miasta Nowy Targ
z dnia 30 czerwca 2011 r.
Regulamin Cmentarza Komunalnego
w Nowym Targu
§ 1. Cmentarz Komunalny w Nowym Targu
otwarty jest: od 3 listopada do 29 paňdziernika od
7.00 do 20.00, od 30 paňdziernika do 2 listopada od
6.00 do 22.00. Przebywanie na cmentarzu poza godzinami jego otwarcia jest zabronione.
§ 2. Załatwianie spraw formalno-organizacyjnych
niezbędnych do przyjęcia zwłok do pochowania na
cmentarzu, jak teŊ innych spraw związanych
z działalnoņcią cmentarza, odbywa się w biurze administratora w Domu Przedpogrzebowym w dniach
i godzinach urzędowania. tj. od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00, a w sobotę od 7.00 do 13.00.
§ 3.
1. Przyjęcie zwłok do pochowania na cmentarzu następuje po przedstawieniu przez osobę uprawnioną do pochowania wymaganych dokumentów,
w tym przede wszystkim karty zgonu zawierającej
adnotację urzędu stanu cywilnego o zarejestrowaniu zgonu. W przypadkach, w których zachodzi
uzasadnione podejrzenie, Ŋe przyczyną zgonu było
przestępstwo, wymagane jest ponadto zezwolenie
prokuratora.
2. W wypadku przyjęcia do pochowania zwłok osoby
zmarłej poza granicami kraju, wszelkie dokumenty
niezbędne do pochowania, a wystawione w języku
innego
państwa
winny
być
przedłoŊone
z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski.
§ 4. Administrator cmentarza jest upowaŊniony
do Ŋądania od osoby zainteresowanej udokumentowania skróconym odpisem aktu stanu cywilnego,
dowodem osobistym lub innym wiarygodnym dokumentem stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa w zakresie niezbędnym do ustalenia uprawnień
do pochowania zwłok, a takŊe Ŋądać stosownego
oņwiadczenia złoŊonego w jego obecnoņci lub potwierdzonego przez notariusza.
§ 5.
1. Na Cmentarzu Komunalnym w Nowym Targu
urządza się groby:
1) ziemne pojedyncze:
a) dla zwłok dzieci do lat 6,
b) dla pozostałych zwłok,
2) ziemne rodzinne,
3) groby rodzinne murowane:
a) na jednym miejscu grzebalnym,
b) na dwóch miejscach grzebalnych,
c) na trzech miejscach grzebalnych,
4) groby urnowe ziemne.
2. Groby muszą być urządzane zgodnie z przepisami
odrębnymi.
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§ 6.

1. Na Cmentarzu Komunalnym w Nowym Targu
obowiązują stawki opłat za usługi cmentarne
okreņlone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nowy
Targ.
2. Opłaty nie podlegają zwrotowi za wyjątkiem opłaty
za miejsce pod grób.
3. Zwrot opłaty za miejsce pod grób moŊe nastąpić za
zgodą Burmistrza Miasta Nowy Targ na wniosek
osoby, która ją uiņciła i pod warunkiem, Ŋe od daty dokonania wpłaty nie minęło więcej niŊ 5 lat.
4. Kopia anulowanego dowodu wpłaty przekazywana
jest administratorowi cmentarza, który odnotowuje zmianę w dokumentacji cmentarza.
§ 7.
1. Grób ziemny nie moŊe być uŊyty do ponownego
pochowania w nim zwłok przed upływem 20 lat.
2. Opłaty za groby wymienione w § 5 ust. 1 w pkt. 1,
2, 4 wnosi się na okres 20 lat, a za groby wymienione w § 5 ust. 1 w pkt. 3 na okres 99 lat.
3. PrzedłuŊenie prawa do grobu na dalsze 20 lat wymaga uiszczenia opłaty prolongacyjnej.
4. Wniesienie opłaty prolongacyjnej za grób przez
osobę nieuprawnioną do dysponowania grobem
nie upowaŊnia do pochowania w nim zwłok tej
osoby lub wskazanej przez nią.
5. W przypadku nie uiszczenia opłaty prolongacyjnej
grób po 20 latach od ostatniego pochowania moŊe
być uŊyty do pochowania osób nie spokrewnionych ze zmarłym pierwotnie tam pochowanym.
6. Dotychczasowy dysponent grobu, o którym mowa
w ust. 5, zobowiązany jest do usunięcia wszelkich
elementów budowlanych nagrobka. JeŊeli nie zostaną one usunięte w ciągu 24 miesięcy od dnia
upływu okresu 20 lat od ostatniego pochowania,
elementy nagrobka przechodzą do dyspozycji administratora cmentarza bez prawa Ŋądania ich
zwrotu lub odszkodowania.
7. Dysponentem grobu, o którym mowa w ust. 5, jest
administrator cmentarza.
8. Ponowne uŊycie grobu okreņlonego w ust. 5 musi
być poprzedzone informacją umieszczoną na grobie, tablicy informacyjnej w biurze administratora
i Internecie przez okres 12 miesięcy.
9. Do czasu ponownego uŊycia grobu istnieje moŊliwoņć przywrócenia prawa do grobu po uiszczeniu
stosownych opłat.
10. Koszty przygotowania grobu, o którym mowa
w ust. 5, do ponownego chowania ponosi osoba,
która nabyła prawo do dysponowania grobem.
11. Nagrobki stanowiące wartoņć historyczną lub
artystyczną na grobach, w których ostatniego
chowania dokonano ponad 40 lat temu i za które
nie została wniesiona opłata prolongacyjna,
a w dokumentacji cmentarza brak informacji
o dysponentach grobu, przechodzą na własnoņć
Gminy Miasto Nowy Targ.
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12. Przejęcie nagrobków, o których mowa w ust. 11,
musi być poprzedzone informacją w prasie lokalnej oraz umieszczoną na grobie, tablicy informacyjnej w biurze administratora i na stronie internetowej Urzędu Miasta Nowy Targ, przez okres
3 miesięcy.
§ 8.
1. Prawo dysponowania miejscem pod grób ma osoba, która uiņciła stosowne opłaty.
2. Prawo dysponowania grobem ma najbliŊsza rodzina zmarłego pochowanego w tym grobie,
a mianowicie:
1) pozostały małŊonek (ka),
2) krewni zstępni (dzieci, wnuki itd.),
3) krewni wstępni (rodzice, dziadkowie itd.),
4) krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa,
5) powinowaci w linii prostej do 1 stopnia.

2. Administrator cmentarza prowadzi rejestr, w którym odnotowywana jest data i godzina przyjęcia
zwłok oraz data i godzina ich wydania.
3. Rejestr wymieniony w ust. 2 jest podstawą naliczenia opłat za korzystanie z chłodni.
§ 13.
1. Uprawnionymi do czasowego złoŊenia zwłok
w grobowcu komunalnym są osoby uprawnione
do pochowania.
2. Umieszczenie trumny ze zwłokami w grobowcu
komunalnym wymaga wniesienia stosownych
opłat.
3. Opłatę za korzystanie z grobowca komunalnego
naleŊy uiņcić z góry za planowany okres spoczywania zwłok w grobowcu.

3. W przypadku zgonu osoby, o której mowa w ust.
1 prawo dysponowania miejscem pod grób jak
i grobem ma jej rodzina, o której mowa w ust. 2.
4. Dysponent grobu moŊe wyrazić zgodę na pochowanie w tym grobie osoby nie będącej członkiem
rodziny. Zgoda musi być potwierdzona na piņmie.
§ 9.
1. Zmiana dysponenta miejsca pod grób następuje po
przedstawieniu administratorowi umowy na zbycie miejsca.
2. Administrator odnotowuje zmianę dysponenta
w księgach cmentarnych, a kopia umowy przechowywana jest w dokumentacji cmentarza.
§ 10. Dochowanie do grobu murowanego,
w którym trumny nie są między sobą przedzielone,
musi nastąpić zgodnie z odrębnymi przepisami.
§ 11.
1. Ekshumacja zwłok i szczątków moŊe być dokonana:
1) na umotywowaną pisemną proņbę
uprawnionych do pochowania zwłok,
2) na zarządzenie prokuratora lub sądu.
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2. Do wniosku o dokonanie ekshumacji naleŊy dołączyć:
1) zezwolenie Powiatowego Inspektora Sanitarnego,
2) pisemną zgodę uprawnionych członków rodziny
na dokonanie ekshumacji.
3. Zwłoki osób zmarłych na choroby zakaňne (wg
wykazu ustalonego przez ministra właņciwego do
spraw zdrowia) nie mogą być ekshumowane
przed upływem 2-ch lat od dnia zgonu (nie dotyczy to zarządzenia prokuratora lub sądu).
4. Miejsce po ekshumacji z grobu ziemnego pozostaje
do dyspozycji administratora cmentarza.
§ 12.
1. W chłodni na terenie cmentarza mogą być przechowywane równieŊ zwłoki osób, które nie będą
pochowane
na
Cmentarzu
Komunalnym
w Nowym Targu.

4. PrzedłuŊenie okresu spoczynku zwłok w grobowcu
komunalnym wymaga uiszczenia kolejnych opłat.
5. Po upływie okresu, na jaki zostały wniesione opłaty, administrator wezwie osobę, która wniosła dotychczasowe opłaty do uregulowania naleŊnoņci
w terminie do 14 dni.
6. W przypadku nie uiszczenia opłat w terminie okreņlonym w ust. 5, zwłoki zostaną pochowane
w grobie ziemnym na Cmentarzu Komunalnym
w Nowym Targu, a kosztami obciąŊa się osobę,
która zleciła czasowe złoŊenie zwłok w grobowcu
komunalnym.
§ 14.
1. Cmentarz utrzymuje się jako teren o załoŊeniu parkowym.
2. Zieleń na cmentarzu (drzewa, krzewy, trawniki)
podlega ochronie przed niszczeniem.
3. Usytuowanie grobu w pobliŊu drzewa, nie jest
podstawą do wycięcia drzewa.
4. Właņciciel cmentarza nie ponosi odpowiedzialnoņci
za skutki zdarzeń losowych i działanie osób trzecich.
§ 15.
1. Na terenie cmentarza bezwzględnie zakazuje się:
1) zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca,
2) przebywania dzieci w wieku przedszkolnym bez
opieki dorosłych,
3) wysypywania ņmieci, zniczy i innych odpadów
poza pojemniki (kosze),
4) samowolnego sadzenia oraz usuwania drzew
i krzewów,
5) przebywania w stanie nietrzeňwym,
6) wprowadzania zwierząt,
7) wjazdu samochodów o masie całkowitej wraz
z ładunkiem powyŊej 2,5 t.
2. Na terenie cmentarza zakazuje się bez uprzedniego
zgłoszenia w biurze administratora i uzyskania jego zgody dokonywania następujących czynnoņci:
1) prac kamieniarskich i budowlanych,
2) wjeŊdŊania pojazdami mechanicznymi i konnymi oraz rowerami,
3) prowadzenia jakiejkolwiek działalnoņci gospodarczej czy zarobkowej,

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 401

‟ 24798 ‟

4) przenoszenia lub zabierania z cmentarza wszelkich elementów jego wystroju (np. elementów
nagrobków),
5) ustawiania ławek, ogrodzeń itp.,
6) utwardzania i odwadniania terenu wokół grobu.
§ 16.
1. Zakazuje się prowadzenia na Cmentarzu Komunalnym w Nowym Targu robót budowlanych
i kamieniarskich oraz mechanicznego mycia nagrobków w tygodniu poprzedzającym następujące
ņwięta:
1) Wielkanoc
2) odpust w koņciele pw. ņw. Anny
3) Wszystkich Ņwiętych
4) BoŊe Narodzenie

Załącznik nr 2
do uchwały nr VIII/56/2011
Rady Miasta Nowy Targ
z dnia 30 czerwca 2011 r.
Regulamin wykonywania prac budowlanych
i kamieniarskich na terenie Cmentarza Komunalnego
w Nowym Targu
§ 1. Celem regulaminu jest okreņlenie zasad wykonywania prac budowlanych i kamieniarskich zwanych
dalej "robotami" na Cmentarzu Komunalnym w Nowym
Targu.
§ 2. Regulamin obowiązuje wszystkich dysponentów miejsc grzebalnych, grobów oraz wszystkie inne
osoby i podmioty wykonujące roboty na terenie Cmentarza Komunalnego, zwanych dalej "wykonawcami".
§ 3. Dysponenci miejsc grzebalnych winni zlecać
roboty budowlane wybranym przez siebie uprawnionym wykonawcom. Administrator cmentarza ma obowiązek ustalenia czy osoba zlecająca roboty jest uprawnionym dysponentem miejsca grzebalnego lub grobu.
§ 4.
1. Prowadzenie prac budowlanych i kamieniarskich na
terenie Cmentarza Komunalnego w Nowym Targu
wymaga zezwolenia administratora cmentarza.
2. Zezwolenie wydaje się wyłącznie na roboty na miejscach, za które uregulowane są obowiązujące opłaty.
3. O rozpoczęciu i zakończeniu dokonywania drobnych
prac remontowych naleŊy poinformować administratora cmentarza.
4. Przez drobne prace remontowe rozumie się w szczególnoņci:
1) wykucie liter,
2) zdjęcie i załoŊenie tablicy,
3) uzupełnienie spoin,
4) poprawienie nagrobka lub nadziemnej częņci grobu murowanego, bez ich rozbiórki i prac betoniarskich.
§ 5. Na Cmentarzu Komunalnym w Nowym Targu
obowiązują stawki opłat za usługi cmentarne okreņlone
Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nowy Targ.
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2. Szczegółowe zasady prowadzenia robót budowlanych i kamieniarskich na terenie Cmentarza Komunalnego w Nowym Targu ustala “Regulamin
wykonywania prac budowlanych i kamieniarskich
na terenie Cmentarza Komunalnego w Nowym
Targu”.
§ 17. Do egzekwowania postanowień niniejszego
regulaminu uprawnieni są:
1) administrator cmentarza,
2) StraŊ Miejska.
§ 18. W sprawach nie uregulowanych niniejszym
regulaminem mają zastosowanie przepisy odrębne.
Przewodniczący Rady: Michał Glonek

§ 6.
1. W celu uzyskania zezwolenia na roboty naleŊy:
1) zapoznać się z regulaminami potwierdzając ten
fakt pisemnie oraz okazać kopię wypisu z rejestru
lub ewidencji działalnoņci gospodarczej,
2) dokonać opłat wg obowiązującego cennika.
2. Po uiszczeniu opłat administrator cmentarza wytyczy
miejsce pod nagrobek lub grób murowany i przekaŊe
teren wykonawcy.
3. Przekazanie terenu następuje w formie pisemnej protokołem wytyczenia, który okreņla:
1) imię, nazwisko\ nazwę\ i adres \siedzibę\ wykonawcy,
2) imię i nazwisko zleceniodawcy
3) lokalizację miejsca robót: kwatera, grób,
4) rodzaj prowadzonych robót,
5) wymiary wytyczonego miejsca (długoņć, szerokoņć),
6) numer faktury, datę jej wystawienia oraz wysokoņć wniesionej opłaty za czynnoņci formalnoprawne i terenowe,
7) opis stanu technicznego grobów i nagrobków
znajdujących się w bezpoņrednim sąsiedztwie
prowadzonych robót oraz stanu drzewa, jeŊeli
znajduje się w odległoņci mniejszej niŊ 2,5m,
8) klauzulę, w której wykonawca robót zobowiązuje
się do ich wykonania zgodnie z wydanym zezwoleniem
i przestrzegania
zasad
okreņlonych
w dokumencie przekazania terenu oraz w „Regulaminie wykonywania prac budowlanych i kamieniarskich na terenie Cmentarza Komunalnego
w Nowym Targu”.
§ 7.
1. Utwardzenie terenu wkoło grobu wymaga zgody
administratora cmentarza.
2. Administrator cmentarza okreņla warunki techniczne
na jakich moŊna dokonać utwardzenia.
3. Poprzez utwardzenie nie nabywa się prawa do utwardzonego terenu.
§ 8. Zezwolenie na wykonywanie robót wydaje się
kaŊdorazowo na jeden ņciņle okreņlony grób.
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W przypadku prac przy kilku obiektach wymagane
jest odrębne zezwolenie na kaŊdy z nich.
§ 9. Wykonawca robót winien okazać zezwolenie na
Ŋądanie administratora cmentarza.
§ 10. Zezwolenie jest waŊne 3 miesiące od daty
wydania.
§ 11. Zakres prac nie moŊe wykraczać poza granice
miejsca grzebalnego.
§ 12.
1. Prowadzenie robót moŊe odbywać się wyłącznie
w dniach i godzinach urzędowania administratora
cmentarza, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach
od 7.00 do 15.00 i w soboty od 7.00 do 13.00,
z zastrzeŊeniem ust. 2.
2. Zakazuje się prowadzenia na Cmentarzu Komunalnym
w Nowym
Targu
robót
budowlanych
i kamieniarskich oraz mechanicznego mycia nagrobków w tygodniu poprzedzającym następujące ņwięta:
1) Wielkanoc
2) odpust w koņciele pw. ņw. Anny
3) Wszystkich Ņwiętych
4) BoŊe Narodzenie

Poz. 3659,3660,3661

§ 15. Po zakończeniu robót wykonawca zobowiązany jest do uprzątnięcia terenu i wywozu wszystkich
materiałów i gruzu, pozostałych po robotach, a takŊe
naprawienia wszelkich powstałych w wyniku prac szkód.
§ 16.
1. Zakończenie robót wymaga zgłoszenia do biura administratora cmentarza celem ich odbioru. Odbiór
prac jest warunkiem koniecznym do ponownego wydania zezwolenia.
2. W przypadku budowy grobu murowanego odrębnym
odbiorom podlegają:
1) częņć podziemna ‟ wybetonowana piwnica, na której zakłada się sklepienie
2) częņć nadziemna ‟ obłoŊenie grobu
3. Z odbiorów sporządza się protokół.
4. Administrator cmentarza prowadzi księgę wykonanych robót na cmentarzu.
§ 17. Administrator cmentarza nie ponosi odpowiedzialnoņci z tytułu jakoņci, kosztów, terminów wykonania, gwarancji i innych parametrów robót, które winny być przedmiotem umowy między zlecającym roboty
a wykonawcą.
§ 18.

§ 13. Przygotowywanie, mieszanie i składowanie
zaprawy betonowej nie moŊe odbywać się bezpoņrednio
na alejkach cmentarnych. Konieczne jest ich zabezpieczenie np. w postaci folii, papy, blachy czy linoleum.
§ 14. W przypadku gdy w sąsiedztwie robót odbywa się pogrzeb wykonawca zobowiązany jest do przerwania prac na czas trwania ceremonii.

1. Administrator cmentarza jest odpowiedzialny za przestrzeganie niniejszego regulaminu.
2. Spory wynikające z zastosowania niniejszego regulaminu rozstrzygane będą przez Burmistrza Miasta
Nowy Targ.
Przewodniczący Rady: Michał Glonek
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UCHWAŁA NR IX/106/2011
RADY MIEJSKIEJ W OLKUSZU
z dnia 14 czerwca 2011 r.
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych w Gminie Olkusz i ustaleniu jej przebiegu
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 póź. zm.) oraz art. 7 ust 2 i 3 ustawy
z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U.
z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z póź. zm.), po zasięgnięciu
opinii Zarządu Powiatu Olkuskiego Rada Miejska
w Olkuszu uchwala, co nastĉpuje:
§ 1. Zalicza się drogę stanowiącą ul. Składową
przebiegająca przez działki nr ew. gr. 2638/4, 2638/2,
2638/3, 2576/4, 2576/5, 2576/6 do kategorii dróg gminnych.
3660

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta i Gminy Olkusz.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Olkuszu:
Jan Kucharzyk
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UCHWAŁA NR IX/108/2011
RADY MIEJSKIEJ W OLKUSZU
z dnia 14 czerwca 2011 r.
w sprawie zasad zbywania własnoņci ułamkowej czĉņci gruntu i własnoņci lokali mieszkalnych w budynkach nr 3
i 4 przy ul. Al. 1000-lecia w Olkuszu, w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 9a, art.40 ust.2 pkt.3,
art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591
z późniejszymi zmianami ) , art. 34 ust.1 pkt.3, ust.6,
art. 35 ust.3, art. 67 ust.3, art. 68 ust.1 pkt.7, ust.1a,
ust.1b, ust.2, ust.2a, ust.2b, ust.2c, art.70 ust.2, ust.4
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010r. Nr 102 poz. 651
z późniejszymi zmianami) - Rada Miejska Uchwala co
nastĉpuje:
§ 1.
1) Przeznaczyć do sprzedaŊy samodzielne lokale mieszkalne stanowiące własnoņć Gminy Olkusz , usytuowane w budynkach połoŊonych w Olkuszu :
a) przy ul. Al. 1000-lecia 3,
b) przy ul. Al. 1000-lecia 4 z wyłączeniem tych lokali ,
w stosunku do których stwierdzono nieprawidłowy
stan geodezyjno- prawny , do czasu jego uregulowania albo w przypadku stwierdzenia iŊ:
- najemca lub małŊonek najemcy posiada tytuł
prawny do nieruchomoņci lub lokalu wykorzystywanych na cele mieszkaniowe, połoŊone na
terenie Powiatu Olkuskiego,
2) Koszty związane z przygotowaniem dokumentacji
geodezyjno-prawnej mającej na celu przeznaczenie do
sprzedaŊy lokali mieszkalnych w w/w budynkach ‟
ponoszą nabywcy lokali .
§ 2. Pierwszeństwo w nabyciu lokalu mieszkalnego
przysługuje osobie, która jest jego najemcą a najem
został nawiązany na czas nieoznaczony
§ 3.
1) Cenę sprzedaŊy lokalu ustala się w wysokoņci nie
niŊszej niŊ jego wartoņć okreņloną operatem szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego.
2) SprzedaŊ lokalu mieszkalnego następuje z równoczesną sprzedaŊą ułamkowej częņci gruntu.
§ 4.
1) Osobom okreņlonym w § 2 uchwały umoŊliwić nabycie lokalu mieszkalnego za gotówkę lub na raty.
2) W przypadku nabycia lokalu mieszkalnego za gotówkę
udzielić bonifikaty od ceny ustalonej zgodnie z §3
ust.1 uchwały w wysokoņci 25 %. Bonifikata udzielona
od ceny lokalu mieszkalnego obejmuje równieŊ udział
w prawie własnoņci ułamkowej częņci gruntu.
3) Nie udziela się bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego
przy zapłacie ratalnej.
4) RozłoŊenie na raty ceny sprzedaŊy lokalu mieszkalnego następuje na okres nie dłuŊszy niŊ 10 lat, na następujących zasadach:
a) wysokoņć pierwszej raty nie moŊe być niŊsza niŊ 5%
ustalonej ceny sprzedaŊy lokalu mieszkalnego
i podlega zapłacie nie póňniej niŊ do dnia zawarcia
umowy notarialnej przenoszącej własnoņć lokalu,

b) następne raty podlegają spłacie w okresach rocznych w terminie do 31 marca kaŊdego roku z góry
za dany rok,
c) rozłoŊona na raty niespłacona częņć ceny sprzedaŊy
lokalu podlega oprocentowaniu, przy zastosowaniu
10% stawki w stosunku rocznym,
d) wierzytelnoņci Gminy Olkusz z tytułu rozłoŊenia ceny sprzedaŊy lokalu na raty, podlega zabezpieczeniu hipotecznemu, w wysokoņci kwoty pozostałej
do zapłaty wraz z naleŊnym oprocentowaniem.
Koszty ustanowienia hipoteki ponosi nabywca.
5) W przypadku, gdy w lokalu przeznaczonym do sprzedaŊy, przeprowadzono w ciągu ostatnich 5 lat remont
ze ņrodków Gminy Olkusz, warunkiem sprzedaŊy
i udzielenia bonifikaty jest zwrot nakładów poniesionych przez Gminę Olkusz na ten remont.
6) Do spraw sprzedaŊy lokali mieszkalnych na rzecz najemców wszczętych na podstawie dotychczasowych
przepisów wymienionych w § 7 uchwały i niezakończonych do dnia wejņcia w Ŋycie uchwały, stosuje się
przepisy dotychczasowe.
§ 5.
1) Zwrotowi na rzecz Gminy Olkusz podlega kwota równa udzielonej bonifikacie , po jej waloryzacji, jeŊeli
nabywca lokalu mieszkalnego przed upływem 5 lat licząc od dnia zawarcia umowy sprzedazy lokalu, zbył
ten lokal lub wykorzystał go na cele inne niŊ mieszkaniowe. Nie dotyczy to zbycia na rzecz osoby bliskiej
w rozumieniu art. 4 pkt 13 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomoņciami.
2) Zwrotowi na rzecz Gminy Olkusz podlega kwota równa udzielonej bonifikacie , po jej waloryzacji, jeŊeli
osoba bliska przed upływem 5 lat licząc od dnia pierwotnego nabycia zbyła ten lokal lub wykorzystała go
na cele inne niŊ mieszkaniowe.
3) Nie podlega zwrotowi na rzecz Gminy Olkusz kwota
równa udzielonej bonifikacie, po jej waloryzacji, jeŊeli
nabywca:
dokonał zamiany lokalu mieszkalnego na inny
lokal mieszkalny albo nieruchomoņć przeznaczoną lub wykorzystywaną na cele mieszkaniowe,
dokonał sprzedaŊy lokalu mieszkalnego a ņrodki
uzyskane z jego sprzedaŊy przeznaczone zostaną
w ciągu 12 miesięcy na nabycie innego lokalu
mieszkalnego albo nieruchomoņci przeznaczonej
lub wykorzystywanej na cele mieszkaniowe.
§ 6. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi
Miasta i Gminy Olkusz.
§ 7. Z dniem wejņcia w Ŋycie niniejszej uchwały traci moc:
-

Uchwała
Rady
Miejskiej
w Olkuszu
Nr XXX/329/2009 z dnia 20 lutego 2009 r.
w sprawie zasad zbywania własnoņci ułamkowej
częņci gruntu i własnoņci lokali mieszkalnych
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w budynkach nr 3 i 4 przy ul. Al. 1000-lecia
w Olkuszu w trybie bezprzetargowym na rzecz
najemców.

Poz. 3661,3662

§ 8. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Olkuszu:
Jan Kucharzyk
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UCHWAŁA NR IX/109/2011
RADY MIEJSKIEJ W OLKUSZU
z dnia 14 czerwca 2011 r.
w sprawie zasad zbywania własnoņci ułamkowej czĉņci gruntu i własnoņci lokali mieszkalnych stanowiących
własnoņć Gminy Olkusz, w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 9a, art.40 ust.2 pkt.3,
art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie
gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591
z późniejszymi zmianami ) , art. 34 ust.1 pkt.3, ust.6, art.
35 ust.3, art. 67 ust.3, art. 68 ust.1 pkt.7, ust.1a, ust.1b,
ust.2, ust.2a, ust.2b, ust.2c, art.70 ust.2, ust.4 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 z późniejszymi
zmianami ) - Rada Miejska uchwala co następuje:
§ 1.
1) Przeznaczyć do ustanowienia odrębnej własnoņci
lokale mieszkalne stanowiące własnoņć Gminy Olkusz
usytuowane w budynkach połoŊonych w Olkuszu :
a) przy ul. Legionów Polskich 8,
b) przy ul. Króla Kazimierza Wielkiego 33a
c) przy ul. ŉuradzkiej 18 i 20, z wyłączeniem:
- lokali socjalnych w rozumieniu przepisów
szczególnych,
- lokali w stosunku do których stwierdzono nieprawidłowy stan geodezyjno-prawny , do czasu
jego uregulowania albo w przypadku stwierdzenia iŊ:
- najemca lub małŊonek najemcy posiada tytuł
prawny do nieruchomoņci lub lokalu wykorzystywanych na cele mieszkaniowe, połoŊonych
na terenie Powiatu Olkuskiego.
2) Koszty związane z przygotowaniem dokumentacji
geodezyjno-prawnej mającej na celu przeznaczenie do
sprzedaŊy lokali mieszkalnych w w/w budynkach ‟
ponoszą nabywcy lokali .
§ 2. Pierwszeństwo w nabyciu lokalu mieszkalnego
przysługuje osobie, która jest jego najemcą a najem
został nawiązany na czas nieoznaczony.
§ 3.
1) Cenę sprzedaŊy lokalu ustala się w wysokoņci nie
niŊszej niŊ jego wartoņć okreņloną operatem szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego.
2) SprzedaŊ lokalu mieszkalnego następuje z równoczesną sprzedaŊą ułamkowej częņci gruntu.
§ 4.
1) Osobom okreņlonym w § 2 uchwały umoŊliwić nabycie lokalu mieszkalnego za gotówkę lub na raty.
2) RozłoŊenie na raty ceny sprzedaŊy lokalu mieszkalnego następuje na okres nie dłuŊszy niŊ 10 lat, na następujących zasadach:

a) wysokoņć pierwszej raty nie moŊe być niŊsza niŊ 5%
ustalonej ceny sprzedaŊy lokalu mieszkalnego
i podlega zapłacie nie póňniej niŊ do dnia zawarcia
umowy notarialnej przenoszącej własnoņć lokalu,
b) następne raty podlegają spłacie w okresach rocznych w terminie do 31 marca kaŊdego roku z góry
za dany rok,
c) rozłoŊona na raty niespłacona częņć ceny sprzedaŊy
lokalu podlega oprocentowaniu , przy zastosowaniu 10% stawki w stosunku rocznym,
d) wierzytelnoņci Gminy Olkusz z tytułu rozłoŊenia ceny sprzedaŊy lokalu na raty, podlega zabezpieczeniu hipotecznemu, w wysokoņci kwoty pozostałej
do zapłaty wraz z naleŊnym oprocentowaniem.
Koszty ustanowienia hipoteki ponosi nabywca.
§ 5.
1) Wyrazić zgodę na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu
mieszkalnego sprzedawanego jako odrębna nieruchomoņć w wysokoņci :
a) 75 % - przy sprzedaŊy lokalu mieszkalnego na
wniosek najemcy złoŊony do 31 grudnia 2011r.
b) 25 % - przy sprzedaŊy lokalu mieszkalnego na
wniosek najemcy złoŊony od 1 stycznia 2012r.
Bonifikata udzielona od ceny lokalu mieszkalnego
obejmuje równieŊ udział w prawie własnoņci ułamkowej częņci gruntu.
2) Nie udziela się bonifikat od ceny lokalu mieszkalnego
przy zapłacie ratalnej.
3) W przypadku , gdy w lokalu przeznaczonym do sprzedaŊy, przeprowadzono w ciągu ostatnich 5 lat remont
ze ņrodków Gminy Olkusz, warunkiem sprzedaŊy
i udzielenia bonifikaty jest zwrot nakładów poniesionych przez Gminę Olkusz na ten remont.
4) Do spraw sprzedaŊy lokali mieszkalnych na rzecz najemców wszczętych na podstawie dotychczasowych
przepisów wymienionych w § 8 uchwały i niezakończonych do dnia wejņcia w Ŋycie uchwały, stosuje sie
przepisy dotychczasowe.
§ 6.
1) Zwrotowi na rzecz Gminy Olkusz podlega kwota równa udzielonej bonifikacie , po jej waloryzacji, jeŊeli
nabywca lokalu mieszkalnego przed upływem 5 lat licząc od dnia zawarcia umowy o ustanowienie odrębnej własnoņci zbył ten lokal lub wykorzystał go na cele
inne niŊ mieszkaniowe. Nie dotyczy to zbycia na rzecz
osoby bliskiej w rozumieniu art. 4 pkt 13 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomoņciami.
2) Zwrotowi na rzecz Gminy Olkusz podlega kwota równa udzielonej bonifikacie , po jej waloryzacji, jeŊeli
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osoba bliska przed upływem 5 lat licząc od dnia pierwotnego nabycia zbyła ten lokal lub wykorzystała go
na cele inne niŊ mieszkaniowe.
3) Nie podlega zwrotowi na rzecz Gminy Olkusz kwota
równa udzielonej bonifikacie , po jej waloryzacji jeŊeli
nabywca:
dokonał zamiany lokalu mieszkalnego na inny
lokal mieszkalny albo nieruchomoņć przeznaczoną lub wykorzystywaną na cele mieszkaniowe,
dokonał sprzedaŊy lokalu mieszkalnego a ņrodki
uzyskane z jego sprzedaŊy przeznaczone zostaną
w ciągu 12 miesięcy na nabycie innego lokalu
mieszkalnego albo nieruchomoņci przeznaczonej
lub wykorzystywanej na cele mieszkaniowe.
§ 7. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi
Miasta i Gminy Olkusz.

-

-

Poz. 3662,3663
Uchwała
Rady
Miejskiej
w Olkuszu
Nr XXXVI/442/2005 z dnia 16 marca 2005 r.
w sprawie zasad zbywania własnoņci ułamkowej
częņci gruntu i własnoņci lokali mieszkalnych
w budynkach stanowiących własnoņć Gminy Olkusz,
Uchwała Rady Miejskiej Nr XV/153/2007 z dnia
30 paňdziernika 2007r. w sprawie: zmiany
uchwały Rady Miejskiej Nr XXXVI/442/2005
z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie zasad zbywania własnoņci ułamkowej częņci gruntu
i własnoņci lokali mieszkalnych w budynkach
stanowiących własnoņć Gminy Olkusz.

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

§ 8. Z dniem wejņcia w Ŋycie niniejszej uchwały traci moc:

Przewodniczący Rady Miejskiej w Olkuszu:
Jan Kucharzyk
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UCHWAŁA NR IX/110/2011
RADY MIEJSKIEJ W OLKUSZU
z dnia 14 czerwca 2011 r.
w sprawie zasad zbywania własnoņci lokali mieszkalnych stanowiących własnoņć Gminy Olkusz wraz z oddaniem
w użytkowanie wieczyste ułamkowej czĉņci gruntu w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 9a, art.40 ust.2
pkt.3, art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r
o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.
1591 z późniejszymi zmianami ) , art. 34 ust.1 pkt.3,
ust.6, art. 35 ust.3, art. 67 ust.3, art. 68 ust.1 pkt.7,
ust.1a, ust.1b, ust.2, ust.2a, ust.2b, ust.2c, art.70 ust.2,
ust.4. art. 71 ust.1, ust.4, art.72 ust.1, ust.2, ust.3 pkt.4
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651
z późniejszymi zmianami ) - Rada Miejska uchwala co
następuje:
§ 1.
1) Przeznaczyć do ustanowienia odrębnej własnoņci
lokale mieszkalne stanowiące własnoņć Gminy Olkusz z wyłączeniem :
a) lokali w budynkach przeznaczonych do wyburzenia lub remontu kapitalnego,
b) lokali socjalnych w rozumieniu przepisów szczególnych,
c) lokali mieszkalnych w budynkach wymienionych
w załączniku do niniejszej uchwały,
d) lokali mieszkalnych połoŊonych w budynkach
przeznaczonych do realizacji zadań uŊytecznoņci
publicznej a w szczególnoņci dla placówek opiekuńczo-wychowawczych, oņwiatowych, administracyjnych,
e) lokali mieszkalnych w stosunku do których
stwierdzono nieprawidłowy stan geodezyjnoprawny , do czasu jego uregulowania albo
w przypadku stwierdzenia iŊ:
najemca lub małŊonek najemcy posiada tytuł
prawny do nieruchomoņci lub lokalu wykorzystywanych na cele mieszkaniowe, połoŊonych
na terenie Powiatu Olkuskiego.

2) Koszty związane z przygotowaniem dokumentacji
geodezyjno-prawnej mającej na celu przeznaczenie
do sprzedaŊy lokali mieszkalnych w w/w budynkach
‟ ponoszą nabywcy lokali .
§ 2. Pierwszeństwo w nabyciu lokalu mieszkalnego przysługuje osobie, która jest jego najemcą
a najem został nawiązany na czas nieoznaczony.
§ 3.
1) Cenę sprzedaŊy lokalu ustala się w wysokoņci nie
niŊszej niŊ jego wartoņć okreņloną operatem szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego.
2) SprzedaŊ
lokalu
mieszkalnego
następuje
z równoczesnym oddaniem w uŊytkowanie wieczyste ułamkowej częņci gruntu, stosownie do art. 3a
ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własnoņci lokali (
Dz. U. z 2000r. Nr 80 poz. 903 z póňniejszymi zmianami ).
3) Opłata pierwsza z tytułu uŊytkowania wieczystego
ułamkowej częņci gruntu wynosi 25% wartoņci
gruntu ustalonej operatem szacunkowym rzeczoznawcy majątkowego.
§ 4.
1) Osobom okreņlonym w § 2 uchwały umoŊliwić
nabycie lokalu mieszkalnego za gotówkę lub na raty.
2) RozłoŊenie na raty ceny sprzedaŊ lokalu mieszkalnego następuje na okres nie dłuŊszy niŊ 10 lat, na
następujących zasadach:
a) wysokoņć pierwszej raty nie moŊe być niŊsza niŊ
5% ustalonej ceny sprzedaŊy lokalu mieszkalnego i podlega zapłacie nie póňniej niŊ do dnia zawarcia umowy notarialnej przenoszącej własnoņć lokalu,
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b) następne raty podlegają spłacie w okresach
rocznych w terminie do 31 marca kaŊdego roku
z góry za dany rok,
c) rozłoŊona na raty niespłacona częņć ceny sprzedaŊy lokalu podlega oprocentowaniu , przy zastosowaniu 10% stawki w stosunku rocznym,
d) wierzytelnoņci Gminy Olkusz z tytułu rozłoŊenia
ceny sprzedaŊy lokalu na raty, podlega zabezpieczeniu hipotecznemu, w wysokoņci kwoty pozostałej do zapłaty wraz z naleŊnym oprocentowaniem. Koszty ustanowienia hipoteki ponosi nabywca.
§ 5.
1) Wyrazić zgodę na udzielenie bonifikaty od ceny
lokalu mieszkalnego sprzedawanego jako odrębna
nieruchomoņć w wysokoņci :
a) 75% - przy sprzedaŊy lokalu mieszkalnego na
wniosek najemcy złoŊony do 31 grudnia 2011r.
b) 25% - przy sprzedaŊy lokalu mieszkalnego na
wniosek najemcy złoŊony od 1 stycznia 2012r.
Bonifikata udzielona od ceny lokalu mieszkalnego obejmuje równieŊ pierwszą opłatę z tytułu
uŊytkowania wieczystego ułamkowej częņci
gruntu .
2) Nie udziela się bonifikat od ceny lokalu mieszkalnego przy zapłacie ratalnej.
3) W przypadku , gdy w lokalu przeznaczonym do
sprzedaŊy , przeprowadzono w ciągu ostatnich 5 lat
remont ze ņrodków Gminy Olkusz, warunkiem
sprzedaŊy i udzielenia bonifikaty jest zwrot nakładów poniesionych przez Gminę Olkusz na ten remont.
4) Bonifikat okreņlonych w pkt. 1 nie stosuje się
w przypadku
zbycia
lokalu
mieszkalnego
w budynku wybudowanym ze ņrodków Gminy Olkusz w ciągu ostatnich 10 lat.
5) Do spraw sprzedaŊy lokali mieszkalnych na rzecz
najemców wszczętych na podstawie dotychczasowych przepisów wymienionych w § 8 uchwały
i niezakończonych do dnia wejņcia w Ŋycie uchwały,
stosuje się przepisy dotychczasowe.
§ 6.
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pkt. 13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
o gospodarce nieruchomoņciami.
2) Zwrotowi na rzecz Gminy Olkusz podlega kwota
równa udzielonej bonifikacie , po jej waloryzacji, jeŊeli osoba bliska przed upływem 5 lat licząc od dnia
pierwotnego nabycia zbyła ten lokal lub wykorzystała go na cele inne niŊ mieszkaniowe.
3) Nie podlega zwrotowi na rzecz Gminy Olkusz kwota
równa udzielonej bonifikacie, po jej waloryzacji jeŊeli nabywca:
dokonał zamiany lokalu mieszkalnego na inny
lokal mieszkalny albo nieruchomoņć przeznaczoną lub wykorzystywaną na cele mieszkaniowe,
dokonał sprzedaŊy lokalu mieszkalnego
a ņrodki uzyskane z jego sprzedaŊy przeznaczone zostaną w ciągu 12 miesięcy na nabycie
innego lokalu mieszkalnego albo nieruchomoņci przeznaczonej lub wykorzystywanej na cele
mieszkaniowe.
§ 7. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi
Miasta i Gminy Olkusz.
§ 8. Z dniem wejņcia w Ŋycie niniejszej uchwały
traci moc:
-

-

Uchwała
Rady
Miejskiej
w Olkuszu
Nr XXXVI/441/2005 z dnia 16 marca 2005 r.
w sprawie zasad zbywania własnoņci lokali
mieszkalnych w budynkach stanowiących
własnoņć Gminy Olkusz wraz z oddaniem
w wieczyste uŊytkowanie ułamkowej częņci
gruntu.
Uchwała Rady Miejskiej Nr XV/152/2007 z dnia
30 paňdziernika 2007r. w sprawie zmiany
uchwały Rady Miejskiej Nr XXXVI/441/2005
z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie zasad zbywania
własnoņci
lokali
mieszkalnych
w budynkach stanowiących własnoņć Gminy
Olkusz wraz z oddaniem w wieczyste uŊytkowanie ułamkowej częņci gruntu.

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

1) Zwrotowi na rzecz Gminy Olkusz podlega kwota
równa udzielonej bonifikacie , po jej waloryzacji, jeŊeli nabywca lokalu mieszkalnego przed upływem
5 lat licząc od dnia zawarcia umowy o ustanowienie
odrębnej własnoņci zbył ten lokal lub wykorzystał
go na cele inne niŊ mieszkaniowe. Nie dotyczy to
zbycia na rzecz osoby bliskiej w rozumieniu art. 4

Przewodniczący Rady Miejskiej w Olkuszu:
Jan Kucharzyk

Załącznik
do uchwały Nr IX/110/2011
Rady Miejskiej w Olkuszu
z dnia 14 czerwca 2011 r.

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

PołoŊenie budynku
ul. Króla Kazimierza Wielkiego 70
68
ul. Króla Kazimierza Wielikego 44
ul. Gęsia 23
ul. ŉuradzka 13
ul. M. Curie-Skłodowskiej 20

Nr działki
2582

Powierzchnia w m2
1001

2603
2148/2
2242
3112/2

480
369
519
632

Iloņć mieszkań
3
8
8
2
5
4

Uwagi

Dziennik Urzędowy
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6.
7.
8.
9.
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ul. M. Curie-Skłodowskiej 5a
ul. Szpitalna 24
ul. J. Kantego 9
ul. Gęsia 25
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3059
2231/1 i 2231/2
3981/2
2148/3

416
1087
13848
1173

6
20
9

Przewodniczący Rady Miejskiej w Olkuszu:
Jan Kucharzyk
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UCHWAŁA NR X/64/11
RADY MIEJSKIEJ W RYGLICACH
z dnia 21 czerwca 2011 r.
o zmianie uchwały Rady Miejskiej w Ryglicach Nr XXIX/193/08 z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie zasad
używania herbu i flagi Gminy Ryglice przez podmioty inne niż Gmina ( Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 856,
poz. 6403)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz 1591 z późn. zm. ), art. 3 ust. 1
ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach
i mundurach ( Dz. U. z 1978 r. Nr 31, poz. 130 z późn. zm.
) oraz § 5 ust. 6 Statutu Gminy Ryglice stanowiącego
załącznik nr 1 do uchwały Nr XXIV/158/08 Rady Miejskiej
w Ryglicach z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie
uchwalenia Statutu Gminy Ryglice (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2008 roku Nr 547, poz. 3537 z późn. zm.)
Rada Miejska w Ryglicach uchwala, co następuje:

go niezgodnie z warunkami okreņlonymi przez Burmistrza lub poprzez inne działanie narusza dobra osobiste
Gminy.
2. w tytule II Flaga Gminy Ryglice:
a) po ustępie 11 dodaje się ustęp 12 w brzmieniu:
12. Wykorzystywanie podobizny flagi Gminy Ryglice (barw gminy) w celach niekomercyjnych
przez osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowoņci prawnej wymaga pisemnej zgody Burmistrza Ryglic.

§ 1. W załączniku Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej
w Ryglicach Nr XXIX/193/08 z dnia 27 listopada 2008
roku w sprawie zasad uŊywania herbu i flagi Gminy
Ryglice przez podmioty inne niŊ Gmina (Dz. Urz. Woj.
Małopolskiego Nr 856, poz. 6403), wprowadza się następujące zmiany:
1. 1) w tytule I Herb Gminy Ryglice:

b) po ustępie 12 dodaje się ustęp 13 w brzmieniu:
13. Zgoda na uŊywanie flagi Gminy moŊe zostać
cofnięta, jeŊeli podmiot uŊywający flagi korzysta z niej w sposób niezgodny z warunkami
okreņlonymi przez Burmistrza lub przez inne
działanie narusza dobra osobiste Gminy.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Ryglic.

a) po ustępie 3 dodaje się ustęp 3a w brzmieniu:
3a. Zgodę na uŊywanie herbu Gminy w celach
niekomercyjnych mogą uzyskać osoby fizyczne i prawne
oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowoņci prawnej. Zgodę wyraŊa Burmistrz okreņlając warunki
uŊywania herbu.

§ 3. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 14 dni od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Ryglicach
mgr inż. Grzegorz Wojtanowski

b) po ustępie 4 dodaje się ustęp 5 w brzmieniu:
5. Zgoda na uŊywanie herbu Gminy moŊe zostać
cofnięta, jeŊeli podmiot uŊywający herbu wykorzystuje
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UCHWAŁA NR X/66/11
RADY MIEJSKIEJ W RYGLICACH
z dnia 21 czerwca 2011 r.
zmieniająca Uchwałĉ Nr VII/40/11 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia
taryfy za odbiór i wywóz ze zbiorników bezodpływowych od mieszkańców miasta i gminy Ryglice wozem
(samochodem) asenizacyjnym ņcieków komunalno – bytowych na oczyszczalniĉ ņcieków, celem oczyszczenia
w okresie od 1.06.2011 r. do 31.05.2012 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r., z późn. zm.) oraz art. 6
ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236,

poz. 2008 ze zm.) Rada Miejska w Ryglicach uchwala, co
następuje:
§ 1. W podstawie prawnej Uchwały Nr VII/40/11
Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 29 marca 2010 r.
w sprawie zatwierdzenia taryfy za odbiór i wywóz ze
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zbiorników bezodpływowych od mieszkańców miasta
i gminy Ryglice wozem (samochodem) asenizacyjnym
ņcieków komunalno ‟ bytowych na oczyszczalnię ņcieków, celem oczyszczenia w okresie od 1.06.2011 r. do
31.05.2012 r. przepisy „art. 24. ust. 1 i 10 ustawy z dnia
7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ņcieków (tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z póňn. zm.)” zastępuję
się „art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 wrzeņnia 1996 r.
o utrzymaniu czystoņci i porządku w gminach (Dz. U.
z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.)”.
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Ryglic.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w Ŋycie po upływie 14 dni od ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Ryglicach
mgr inż. Grzegorz Wojtanowski
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UCHWAŁA NR VII/78/11
RADY GMINY SKRZYSZÓW
z dnia 27 czerwca 2011 r.
zmieniająca uchwałĉ w sprawie poboru podatków od nieruchomoņci, rolnego i leņnego w drodze inkasa.
Na podstawie art.6b ustawy z dnia 15 listopada
1984 r. o podatku rolnym /Dz.U. z 2006 r. Nr 136,
poz.969 z póňn. zm./, art.6 ust.12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz.U.
z 2010 r. Nr 95, poz.613 z póňn.zm./ oraz art.6 ust.8
ustawy z dnia 30 paňdziernika 2002 r. o podatku leņnym
/Dz.U. z 2002 r. Nr 200, poz.1682 z póňn. zm./ Rada Gminy Skrzyszów uchwala, co następuje:

Urz. Woj. Małopolskiego Nr 308 poz. 2534/ w § 3 skreņla
się ust.2 i oznaczenie ust.1.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.

§ 1. W uchwale Nr VI/56/11 Rady Gminy Skrzyszów
z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie poboru podatków od
nieruchomoņci, rolnego i leņnego w drodze inkasa /Dz.

Przewodniczący Rady: Bartłomiej Mącior
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UCHWAŁA NR VIII/41/11
RADY GMINY SŁOPNICE
z dnia 29 lipca 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Słopnice z dnia 01 lutego 2007r. Nr V/16/07 w sprawie zarządzenia
poboru podatków w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów podatku od nieruchomoņci, podatku leņnego
oraz podatku rolnego.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zmiany: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r.
Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102,
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441,
Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.
1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173,
poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458;
z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r.
Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz.230, Nr 106,
poz. 675, z 2011r. Nr 117 poz.679) 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;
Nr 96, poz. 620; Nr 225, poz. 1461; Nr 226, poz. 1475;
z 2011r. Nr 102 poz. 584; Nr 112 poz. 654), art. 6b ustawy
z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz. U.
z 2006 r. Nr 136, poz. 969 zmiany: z 2006 r. Dz. U. Nr 191
poz. 1412, Nr 245 poz. 1775, Nr 249 poz. 1825, z 2007 r.
Nr 109 poz. 747, z 2008 r. Nr 116 poz. 730, Nr 237
poz. 1655 z 2009 r. Nr 56 poz. 458 z 2010 r Nr 96
poz. 620, Nr 226 poz. 1475), oraz art.. 6 ust. 8 ustawa
z dnia 30 paňdziernika 2002 r. o podatku leņnym (Dz. U.
3667

Nr 200 poz. 1682 zmiany: z 2002r. Nr 216 poz. 1826,
z 2005 r. Nr 143 poz. 1199, Nr 164 poz. 1365, Nr 179
poz. 1484, z 2006 Nr 245 poz. 1775, Nr 249 poz. 1825,
z 2008 r. Nr 116 poz. 730, z 2009 r. Nr 56 poz. 458,
z 2010 r. Nr 96 poz. 620, Nr 226 poz. 1475) Rada Gminy
Słopnice uchwala co następuje:
§ 1. W uchwale Rady Gminy Słopnice z dnia 01 lutego 2007 r. Nr V/16/07 w sprawie zarządzenia poboru
podatków w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów podatku od nieruchomoņci, podatku leņnego oraz
podatku rolnego (Dz. Urz. Woj. Małopol.), § 1 ust.
2 pkt. 3/ otrzymuje nowe brzmienie:
„3/ Dla sołectwa nr III Pana Bogdana Ņlazyka "
§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy
Słopnice.
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 14 dni od
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Słopnice
mgr inż. Józef Filipiak

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 401
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UCHWAŁA NR IX/56/11
RADY GMINY SPYTKOWICE
z dnia 21 czerwca 2011 r.
w sprawie: zmiany Uchwały Nr VI/26/11 Rady Gminy Spytkowice z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie nadania
Statutu Gminnego Zespołu Szkół w Spytkowicach
Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 9 lit. h i art. 40
ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591
z póňn. zm.)
Rada Gminy Spytkowice u c h w a l a, co nastĉpuje:
§ 1. W załączniku do uchwały Nr VI/26/11 Rady
Gminy Spytkowice z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie
nadania
Statutu
Gminnego
Zespołu
Szkół
w Spytkowicach wprowadza siĉ zmiany tj: § 12 ust. 2
otrzymuje nowe brzmienie:

§ 2. Pozostałe zapisy Statutu pozostają bez zmian.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy i Kierownikowi Gminnego Zespołu Szkół
w Spytkowicach.
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
mgr inż. Jerzy Piórowski

„2) Statut wchodzi w Ŋycie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego”
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UCHWAŁA NR IX/60/11
RADY GMINY SPYTKOWICE
z dnia 21 czerwca 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Spytkowice Nr XXXX/345/06 z dnia 25 kwietnia 2006 roku w sprawie
zasad gospodarowania lokalami stanowiącymi własnoņć Gminy Spytkowice
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1,
art.41 ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r., Nr 142
poz. 1591 z póňn. zm.), art. 21 ust. 1 pkt. 2 i ust. 3 ustawy
z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu
Cywilnego (t. j. Dz.U. z 2005r. Nr 31 poz. 266 z póňn. zm.)
Rada Gminy Spytkowice u c h w a l a, co nastĉpuje :

Lp.

§ 1. W uchwale Nr XXXX/345/06 z dnia 25 kwietnia
2006 roku w sprawie zasad gospodarowania lokalami
stanowiącymi własnoņć Gminy Spytkowice zmienianej
uchwałami:
‟ nr XVI/133/08 z dnia 28 lutego 2008 roku;
‟ nr XXX/250/09 z dnia 17 wrzeņnia 2009 roku;
‟ nr XLV/330/10 z dnia 8 listopada 2010
Załącznik nr 2 otrzymuje nowe brzmienie:

Lokalizacja lokalu mieszkalnego

Adres

1

Budynek komunalny Gminy w Spytkowicach

Spytkowice, ul. Szkolna 1

2

Budynek komunalny Gminy w Spytkowicach

Spytkowice, ul. Szkolna 3

§ 2. Pozostałe zapisy Uchwały nie ulegają zmianie.

roku;

Powierzchnia użytkowa
Szkolna 1b/1 - 43,59 m2
Szkolna 1b/2 - 58,95 m2
Szkolna 1b/3 - 59,30 m2
Szkolna 3c/2 - 44,89 m2
Szkolna 3c/3 - 48,50 m2
Szkolna 3c/4 - 26,00 m2
Szkolna 3d - 41,00 m2

§ 3. Uchwała wchodzi w Ŋycie z 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/61/11
RADY GMINY SPYTKOWICE
z dnia 21 czerwca 2011 r.
w sprawie: ustalenia kryteriów oraz okreņlenia zasad ponoszenia odpłatnoņci za pobyt w mieszkaniu chronionym
Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 4
art. 41 i 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r., Nr.142, poz.1591 z póňn.
zm.) oraz z art. 17 ust. 1 pkt. 12, art.53 ust.1 i 2 oraz
art. 96 ust 1 pkt 1, art.97 ust.1 i ust. 5 ustawy z dnia 12
marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2009 r.,
Nr 175, poz. 1362 z póňn. zm.)
Rada Gminy Spytkowice uchwala, co nastĉpuje :
§ 1.
1. Tworzy się mieszkanie chronione w Gminie Spytkowice.
2. Na utworzenie mieszkania chronionego przeznacza
się lokal nr 1 w budynku Gminnego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Spytkowicach przy ul.Szkolnej 3C/1
stanowiącym własnoņć Gminy Spytkowice, połoŊony
w miejscowoņci Spytkowice.
§ 2. Mieszkanie chronione przeznaczone będzie dla
osób, o których mowa w art. 53 ust.1 ustawy o pomocy
społecznej, które w wyniku zdarzenia losowego straciły
bezpieczne miejsce zamieszkania i potrzebują okresowego wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym Ŋyciu,
ale nie wymagają usług w zakresie ņwiadczonym przez
jednostkę całodobowej opieki.
§ 3. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) Decyzji administracyjnej - rozumie się przez to decyzję
administracyjną w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071
z póňn. zm.).
2) Kryterium dochodowym - oznacza to kwotę kryterium
dochodowego dla osoby samotnej lub dla osoby
w rodzinie, okreņloną w art. 8 ust. 1 i ust. 2 ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j.
Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z póňn. zm.).
3) Mieszkańcu - naleŊy przez to rozumieć osobę skierowaną do mieszkania chronionego przez Wójta Gminy
lub działającego z jego upowaŊnienia Kierownika
Gminnego Oņrodka Pomocy Społecznej.
§ 4.

ich dochodów, na zasadach okreņlonych w niniejszej
uchwale.
2) Ustalenie odpłatnoņci za pobyt w mieszkaniu chronionym następuje na podstawie decyzji administracyjnej
wydanej przez Wójta Gminy lub działającego z jego
upowaŊnienia Kierownika Gminnego Oņrodka Pomocy Społecznej.
3) Podstawą wydania decyzji administracyjnej w sprawie
odpłatnoņci jest ustalenie sytuacji rodzinnej, zdrowotnej, dochodowej i majątkowej mieszkańca na podstawie wywiadu ņrodowiskowego przeprowadzonego
przez pracownika socjalnego.
§ 5.
1) Podstawą wymiaru odpłatnoņci jest kwota podstawowa stanowiąca miesięczny koszt utrzymania mieszkania chronionego, która obejmuje: koszty ponoszone
na centralne ogrzewanie, wodę, odprowadzenie ņcieków, energię elektryczną, wywóz nieczystoņci stałych,
opłatę czynszową.
2) Miesięczny koszt utrzymania mieszkania chronionego
ustala w formie Zarządzenia Wójt Gminy, na wniosek
Kierownika Gminnego Oņrodka Pomocy Społecznej.
§ 6.
1) Miesięczną odpłatnoņć ustala się w uzgodnieniu
z mieszkańcem, któremu przyznano pobyt w mieszkaniu chronionym stosując tabelę odpłatnoņci, o której
mowa w § 6 ust. 3 niniejszej uchwały z tym, Ŋe odpłatnoņć ta nie moŊe być mniejsza niŊ 10% dochodu
własnego mieszkańca, a suma odpłatnoņci wszystkich
mieszkańców przebywających w mieszkaniu chronionym nie moŊe przekraczać miesięcznego kosztu przyznanej usługi, tj. miesięcznego kosztu utrzymania
mieszkania chronionego.
2) Odpłatnoņć mieszkańca, któremu przyznano pobyt
w mieszkaniu chronionym jest proporcjonalna do
liczby mieszkańców przebywających wspólnie w tym
mieszkaniu oraz do kosztu przyznanej indywidualnie
ņwiadczonej pomocy społecznej w formie pobytu
w mieszkaniu chronionym.
3) Tabela odpłatnoņci za pobyt w mieszkaniu chronionym.

1) Za pobyt w mieszkaniu chronionym mieszkaniec jest
obowiązany do ponoszenia częņciowych kosztów
utrzymania tego mieszkania proporcjonalnie do swoDochód na osobĉ zgodnie z kryterium dochodowym okreņlonym
w art. 8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej
do 100 %
powyŊej 100 %do 150%
powyŊej 150 % do 200%
powyŊej 200 % do 250%
powyŊej 250 % do 300%
powyŊej 300 % do 350%
powyŊej 350%

Wysokoņć odpłatnoņci w % ustalonej
od kwoty podstawowej
bez odpłatnoņci
10%
30%
50%
70%
90%
100%
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§ 7.
1) Odpłatnoņć ustala się na czas okreņlony, nie dłuŊej niŊ
na okres jednego roku.
2) W przypadku, gdy pobyt mieszkańca w pierwszym
miesiącu nie obejmuje pełnego miesiąca kalendarzowego, odpłatnoņć oblicza się dzieląc kwotę odpłatnoņci wynikającą z tabeli przez liczbę dni w danym miesiącu i mnoŊąc przez liczbę dni pobytu.
3) Mieszkaniec ponosi odpłatnoņć za pobyt w mieszkaniu
chronionym zgodnie z wydaną decyzją administracyjną, bez względu na to ile dni faktycznie przebywał
w mieszkaniu chronionym.
§ 8.
1) Mieszkańcy nie ponoszą opłat za pobyt w mieszkaniu
chronionym, jeŊeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza
kwoty kryterium.
2) W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek mieszkańca, istnieje moŊliwoņć całkowitego lub
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częņciowego zwolnienia z ponoszenia odpłatnoņci za
pobyt w mieszkaniu chronionym, zwłaszcza z powodu:
długotrwałej lub cięŊkiej choroby, zdarzenia losowego
lub innych sytuacji uzasadniających zwolnienie. Przepisy § 1 ust. 2 i ust. 3 stosuje się odpowiednio.
§ 9. Mieszkaniec, któremu przyznano pobyt
w mieszkaniu chronionym zobowiązany jest do regulowania naleŊnych opłat w wysokoņci oraz terminach
okreņlonych w decyzji administracyjnej.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy i Kierownikowi Gminnego Oņrodka Pomocy
Społecznej w Spytkowicach.
§ 11. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
mgr inż. Jerzy Piórowski
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UCHWAŁA NR VII/57/2011
RADY MIEJSKIEJ W WADOWICACH
z dnia 16 czerwca 2011 r.
w sprawie: trybu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych
warunków jego funkcjonowania
Zał. nr 22 do prot. z sesji
RM w dniu 16.06.2011 r.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.
Nr 142 poz.1591 z póżn. zm.) oraz art. 9a ust.15 ustawy
z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie (Dz.U. Nr 180 poz.1493 z późn. zm.).
Rada Miejska w Wadowicach uchwala co nastĉpuje:
§ 1. W celu realizacji zadań wynikających z ustawy
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie na terenie
Gminy Wadowice, uchwala się tryb i sposób powoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego zajmujacego się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz
szczegółowe warunki jego funkcjonowania.
Tryb powoływania członków
Zespołu Interdyscyplinarnego
§ 2.
1. Zespół Interdyscyplinarny w Wadowicach, zwany
dalej "Zespołem" powołuje Burmistrz w drodze zarządzenia.
2. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele:
1) Miejskiego Oņrodka Pomocy Społecznej
2) Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
3) Komendy Powiatowej Policji
4) Zespołu Kuratorskiej SłuŊby Sądowej Sądu Rejonowego

5) Oņwiaty
6) Ochrony zdrowia
7) Organizacji pozarządowych
3. W skład Zespołu wchodzić mogą prokuratorzy Prokuratury Rejonowej w Wadowicach
4. Burmistrz Wadowic moŊe zwrócić się o wytypowanie
członków Zespołu takŊe do innych podmiotów niŊ
wskazane w ust.2 działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie
5. Zespół działa na podstawie porozumień zawartch
pomiędzy Burmistrzem Wadowic, a podmiotami których przedstawiciele zostali powołani do Zespołu.
6. Zespół powoływany jest na okres czterech lat.
Tryb odwoływania członków
Zespołu Interdyscyplinarnego
§ 3. 1. Członków Zespołu odwołuje Burmistrz Wadowic
2. Odwołanie członka Zespołu następuje z chwilą:
1) zmiany miejsca zatrudnienia
2) naruszenia zasad współpracy
3) naruszenia zasady zaufania, poufnoņci danych uzyskanych przy realizacji zadań
4) nie realizowania zadań Zespołu
5) złoŊenia
pisemnego
oņwiadczenia
o rezygnacji
z pełnionej funkcji przez członka Zespołu lub podmiot,
którego jest przedstawicielem w Zespole
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Szczegółowe warunki funkcjonowania
Zespołu interdyscyplinarnego

1.

§ 4.
1. KaŊdy członek Zespołu przed przystąpieniem do
udziału w pierwszym posiedzeniu Zespołu składa
Burmistrzowi Wadowic pisemne oņwiadczenie
o zachowaniu poufnoņci, podczas pracy w Zespole
i po jej ustaniu.
2. Termin pierwszego posiedzenia Zespołu wyznacza
Burmistrz Wadowic.
3. Na pierwszym posiedzeniu Zespołu sposród jego
członków zwykłą większoņcią głosów w głosowaniu
jawnym wybierany jest przewodniczący Zespołu.
4. Posiedzenia Zespołu zwołuje przewodniczący Zespołu
w zaleŊnoņci od potrzeb, jednak nie rzadziej niŊ raz
na trzy miesiące.
5. Z kaŊdego posiedzenia Zespołu sporządza się protokół

Zespół na zasadach okreņlonych w ustawie
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie moŊe powoływać grupy robocze w celu rozwiązywania indywidualnych problemów związanych z występowaniem
przemocy w rodzinie

2. Grupy robocze z wyników swojej pracy składają informację członkom Zespołu na posiedzeniu.
§ 6. Przewodniczący Zespołu zobowiązany jest do
przedkładania Burmistrzowi Wadowic sprawozdania
pracy Zespołu za kaŊdy rok kalendarzowy. Sprawozdanie składa się do 31 stycznia roku następującego po
roku którego sprawozdanie dotyczy.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Wadowic.
§ 8. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.

6. Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia
Miejski Oņrodek Pomocy Społecznej w Wadowicach.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wadowicach
Zdzisław Szczur
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UCHWAŁA NR XIII/160/2011
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 14 lipca 2011 r.
w sprawie: wysokoņci i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dzieciĉce
na obszarze Gminy Miasto Zakopane.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póňn. zm.) oraz art. 60
ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad
dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2011r. Nr 45
poz. 235 z póňn.zm.), w zw. art. 218 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z póňn. zm.), RADA MIASTA ZAKOPANE uchwala co następuje:
§ 1. Ustala się wysokoņć dotacji celowej udzielanej przez Miasto Zakopane dla podmiotów prowadzących Ŋłobki na obszarze Gminy Miasto Zakopane na
poziomie 400 zł na kaŊde dziecko objęte opieką.
§ 2. Ustala się wysokoņć dotacji celowej udzielanej przez Miasto Zakopane dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce na obszarze Gminy Miasto Zakopane na poziomie 200 zł na kaŊde dziecko objęte
opieką.
§ 3. Dotacji, o której mowa w §1 i 2 udziela się
począwszy od dnia 1stycznia 2012 r.
§ 4. Ilekroć w uchwale jest mowa o :
1. osobie zamieszkałej w Gminie Miasto Zakopane rozumie
się
osobę
stale
zamieszkującą
i zameldowaną na pobyt stały na terenie Gminy
Miasto Zakopane,
2. osobie pracującej - rozumie się osobę zatrudnioną
w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca1974r. Ko-

deks Pracy (t.j. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94
z póňn. zm.), ņwiadczącą pracę na podstawie
umowy cywilnoprawnej (w tym na kontrakcie menedŊerskim) oraz prowadzącą działalnoņć gospodarczą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalnoņci gospodarczej z dnia 2 lipca 2004r. ( Dz. U.
z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z póňn. zm.).
3. dziecku faktycznie uczęszczającemu do Ŋłobka lub
klubu dziecięcego - rozumie się dziecko, które
w danym miesiącu korzystało z opieki placówki
przez minimum połowę przypadających w danym
miesiącu dni roboczych.
§ 5.
1. Dotacji udziela się na wniosek osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowoņci
prawnej lub osoby fizycznej prowadzącej na terenie Gminy Miasto Zakopane Ŋłobki lub kluby dziecięce przedstawiony Burmistrzowi Miasta Zakopane nie póňniej niŊ do dnia 30 wrzeņnia roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.
2. Wniosek powinien zawierać:
1) pełną nazwę i adres Ŋłobka lub klubu dziecięcego,
2) nazwę i adres osoby prowadzącej Ŋlobek lub klub
dziecięcy,
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3) numer i datę zaņwiadczenia o wpisie do rejestru
Ŋłobków lub klubów dziecięcych (aktualne zaņwiadczenie),
4) nazwę banku i numer rachunku bankowego
Ŋłobka lub klubu dziecięcego, na który naleŊy
przekazać dotację,
5) planowaną liczbę dzieci, które mają być objęte
opieką Ŋłobka lub klubu dziecięcego,
6) zobowiązanie do informowania organu dotującego o zmianach:
a) zachodzących co miesiąc w liczbie dzieci
uczęszczających do Ŋłobka lub klubu dziecięcego,
b) numeru konta bankowego , na który ma być
przekazana dotacja,
c) nazwy, imienia i nazwiska podmiotu prowadzącego Ŋłobek lub klub dziecięcy,
d) miejsca prowadzenia Ŋłobka lub klubu dziecięcego.
3. Wzór wniosku stanowi załącznik nr. 1 do niniejszej
uchwały.
4. Do wniosku o którym mowa w ust. 1 naleŊy dołączyć :
1) zaņwiadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru
Ŋłobków i klubów dziecięcych,
2) oņwiadczenia rodziców (opiekunów prawnych)
z deklaracją zapisu dziecka do Ŋłobka lub klubu
dziecięcego.
§ 6.
1. Dotacja celowa przeznaczona jest na sprawowanie
opieki nad dzieckiem do lat 3 przez Ŋłobek lub klub
dziecięcy.
2. Dotacji celowej udziela się pod warunkiem zapewnienia przez podmiot, o którym mowa w § 5 ust.1
opieki
nad
dzieckiem
w formie
Ŋłobka
w minimalnym wymiarze 5 godzin dziennie,
a w formie klubu dziecięcego w minimalnym wymiarze 3 godzin dziennie.
§ 7. Udzielanie dotacji poprzedzone będzie
sprawdzeniem oraz zaakceptowaniem przez Burmistrza Miasta Zakopane danych opisanych w § 5 ust. 2.
oraz ust.4.
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2. W miesiącu wrzeņniu do informacji o której mowa
w § 9 ust.1 naleŊy dołączyć wykaz faktycznie
uczęszczających dzieci do Ŋłobka lub klubu dziecięcego.
§ 10.
1. Przekazanie dotacji przypadającej na dany miesiąc
następuje do ostatniego dnia danego miesiąca.
2. Dotacja przekazywana jest na rachunek bankowy
Ŋłobka lub klubu dziecięcego wskazany we wniosku o udzielenie dotacji, o którym mowa w § 5 ust.
2 uchwały. W przypadku zmiany rachunku, dotacja
przekazywana jest na rachunek bankowy wskazany w stosownym piņmie osoby prowadzącej Ŋłobek lub klub dziecięcy, informującym o zmianie
nazwy lub numeru konta bankowego.
3. Dotacja nie podlega przekazaniu w sytuacji dezaktualizacji danych objętych wpisem do rejestru
Ŋłobków i klubów dziecięcych -do czasu ich aktualizacji.
§ 11.
1. W terminie do 10 stycznia roku następującego po
roku, w którym udzielono dotacji osoba prowadząca Ŋłobek lub klub dziecięcy składa rozliczenie wydatkowania dotacji za okres od 1 stycznia do
31 grudnia roku w którym udzielono dotacji,
z uwzględnieniem aktualnej liczby dzieci.
2. Wzór rozliczenia stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 12.
1. Burmistrz Miasta Zakopane kontroluje warunki
i jakoņć ņwiadczonej opieki przez Ŋłobki lub kluby
dziecięce, oraz prawidłowoņć wykorzystania dotacji
przyznanych z budŊetu Miasta Ŋłobkom lub klubom
dziecięcym.
2. Osoby upowaŊnione przez Burmistrza Miasta Zakopane do przeprowadzenia kontroli, mają prawo
wstępu do Ŋłobków lub klubów dzieciecych.
3. Zakres kontroli przeprowadzanej przez osoby wymienione w § 12 ust.2 moŊe dotyczyć dokumentacji organizacyjnej, finansowej, a w szczególnoņci :

2. Dotacji udziela się na dziecko zamieszkałe na terenie Gminy Miasto Zakopane.

1) zgodnoņci ze stanem faktycznym liczby dzieci
wykazanych w informacjach, o których mowa
w § 9 ust. 1 uchwały,
2) wydatków bieŊących :
a) poniesionych na wynagrodzenia pracownicze,
b) pochodnych od wynagrodzeń,
c) pozostałych wydatków bieŊących.

3. Dotacji udziela się na dziecko, którego rodzice
(opiekunowie prawni) są osobami pracującymi.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zakopane.

§ 8.
1. Dotacja dla podmiotów prowadzących Ŋłobki lub
kluby dziecięce przeznaczona jest na sprawowanie
opieki nad dzieckiem faktycznie uczęszczającym do
placówki, do ukończenia przez nie 3 roku Ŋycia.

§ 9.
1. W terminie do 10 kaŊdego rozpoczynającego się
miesiąca osoba prowadząca Ŋłobek lub klub dziecięcy składa informację dotyczącą aktualnej liczby
dzieci. Wzór informacji o liczbie dzieci uczęszczających do Ŋłobka lub klubu dziecięcego stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 14. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Jerzy Zacharko

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 401
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Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIII/160/2011
Rady Miasta Zakopane
z dnia 14 lipca 2011 r.

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI
NA ROK……..
1. Pełna nazwa i adres Ŋłobka lub klubu dziecięcego
………………………………………………………………………………………………………………………...................................
………………………………………………………………………………………………………………………...................................
………………………………………………………………………………………………………………………...................................
2. Nazwa i adres osoby prowadzącej*
………………………………………………………………………………………………………………………...................................
………………………………………………………………………………………………………………………...................................
………………………………………………………………………………………………………………………...................................
3.Numer i data zaņwiadczenia o wpisie do rejestru Ŋłobków lub klubów dziecięcych (aktualne zaņwiadczenie)
………………………………………………………………………………………………………………………...................................
4. Nazwa banku i numer rachunku bankowego Ŋłobka lub klubu dziecięcego, na który naleŊy przekazać dotację
………………………………………………………………………………………………………………………...................................
………………………………………………………………………………………………………………………...................................
5. Planowana liczba dzieci w roku...........:
…………. …………
6. Osoba reprezentująca żłobek lub klub dzieciĉcy zobowiązuje siĉ do:
- comiesiĉcznego składania informacji o aktualnej liczbie dzieci
- informowania organu dotującego o zmianach:
- numeru konta bankowego , na który ma być przekazana dotacja.
- nazwy, imienia i nazwiska podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dzieciĉcy
- miejsca prowadzenia żłobka lub klubu dzieciĉcego

………………………………………………………………….
data, pieczęć i czytelny podpis osoby upowaŊnionej
do reprezentowania organu prowadzącego
*zgodnie z aktualnym wpisem do rejestru
Termin składania wniosku do 30 wrzeņnia roku poprzedzającego rok przyznania dotacji

Pouczenie:
do wniosku należy dołączyć:
- aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru żłobków lub klubów dziecięcych
- oświadczenia rodziców (opiekunów prawnych) z deklaracją zapisu dziecka do żłobka lub klubu dziecięcego
Przewodniczący Rady
Jerzy Zacharko

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 401
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Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIII/160/2011
Rady Miasta Zakopane
z dnia 14 lipca 2011 r.

INFORMACJA O LICZBIE
DZIECI UCZĈSZCZAJĄCYCH DO ŻŁOBKA LUB KLUBU DZIECIĈCEGO
w m-cu …………………. roku …………
1. Pełna nazwa i adres Ŋłobka lub klubu dziecięcego
………………………………………………………………..............................................................................................................
2. Nazwa i adres osoby prowadzącej
………………………………………………………………..............................................................................................................
3. Liczba dzieci w m-cu ………… roku ………. wynosi: ……………

………………………………
data, podpis i pieczęć osoby upowaŊnionej
do reprezentowania organu prowadzącego
termin składania informacji ‟ do 10-tego każdego miesiąca
Przewodniczący Rady
Jerzy Zacharko
Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIII/160/2011
Rady Miasta Zakopane
z dnia 14 lipca 2011 r.

Rozliczenie wydatkowania dotacji
udzielonej dla żłobka lub klubu dzieciĉcego
za rok.. …
1. Pełna nazwa i adres Ŋłobka lub klubu dziecięcego
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
2. Nazwa i adres osoby prowadzącej
…………………………..................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
3. W roku 20…… otrzymaną dotację w wysokoņci …………….zł przeznaczono na wydatki bieŊące :
a) wynagrodzenia pracownicze …………………………………….
b) pochodne od wynagrodzeń …………………………………….
c) pozostałe wydatki bieŊące ……………………………………..
…………………………………….
MIESIĄC
I
II
III
IV
V
VI
VII

KWOTA DOTACJI

NARASTAJĄCO OD POCZĄTKU ROKU

FAKTYCZNA LICZBA DZIECI
W DANYM MIESIĄCU

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 401
VIII
IX
X
XI
XII
OGÓŁEM
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------------------

………………………………
data, podpis i pieczęć osoby upowaŊnionej
do reprezentowania organu prowadzącego
-termin składania rozliczenia – do 10 STYCZNIA nastĉpującego po roku, w którym udzielono dotacji
Przewodniczący Rady
Jerzy Zacharko
3672
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UCHWAŁA NR IX/94/11
RADY MIEJSKIEJ W ZAKLICZYNIE
z dnia 27 lipca 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr IV/25/11 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie przyjĉcia
budżetu Gminy Zakliczyn na rok 2011.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póňn. zm.), art. 211,
art. 212 i art. 237 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009
r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1240
z póňn. zm. ) Rada Miejska w Zakliczynie uchwala, co
następuje:
§ 1.
1. Zwiększa się dochody budŊetu na 2011 rok o kwotę
589.381 zł ‟ jak w załączniku Nr 1 do niniejszej
uchwały.
2. Zwiększa się wydatki budŊetu na 2011 rok o kwotę
689.381 zł. ‟ jak w załączniku Nr 2 do niniejszej
uchwały.
3. Ňródłem pokrycia zwiększonego o 100.000 zł deficytu
budŊetu
będą
poŊyczki
zaciągane
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Ņrodowiska
i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

1) Załącznik Nr 2.1 - wydatki majątkowe na 2011 rok otrzymuje treņć załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.
2) Załącznik Nr 5 - dochody i wydatki związane
z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych ustawami ‟
otrzymuje treņć załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały. Załącznik zawiera zmiany wprowadzone Zarządzeniem Nr II/33/2011 z dn. 12 lipca 2011 r. Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn.
3) Załącznik Nr 6 - dochody i wydatki związane
z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego - otrzymuje treņć załącznika
Nr 6 do niniejszej uchwały.
4) Załącznik Nr 8 - planowane kwoty dotacji udzielane
w roku 2011 - otrzymuje treņć załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. BudŊet po wyŊej wymienionych zmianach
wynosi:

§ 5. Dokonuje się zmiany zapisu § 3 w Uchwale
BudŊetowej Gminy Zakliczyn na rok 2011 Nr IV/25/11
Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 26 stycznia 2011
roku który otrzymuje brzmienie:

1) Dochody 35.214.917 zł,
2) Wydatki 39.800.451 zł,
3) Przychody 6.659.107 zł,
4) Rozchody 2.073.573 zł.

"1. RóŊnica miedzy dochodami i wydatkami stanowi
planowany deficyt budŊetu w kwocie 4.585.534 zł,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

§ 3. Ustala się plan przychodów i rozchodów budŊetu po zmianach - jak załącznik Nr 3 do niniejszej
uchwały.

1) zaciąganych poŊyczek w kwocie 1.145.264 zł

§ 4. W związku ze zmianami w Uchwale BudŊetowej na rok 2011 Nr IV/25/11 z dnia 26 stycznia 2011
roku wprowadzonymi niniejszą uchwała:

2. Ustala się przychody budŊetu w łącznej kwocie
6.659.107 zł i rozchody budŊetu w łącznej kwocie
2.073.573 zł. ‟ zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2) zaciąganych kredytów w kwocie 3.440.270 zł

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 401

‟ 24814 ‟

3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:
1) poŊyczek zaciąganych w roku 2011 w kwocie
1.145.264 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budŊetu w kwocie 1.145.264 zł.
2) kredytów zaciąganych w roku 2011 w kwocie
4.233.460 zł, z czego:
a) na sfinansowanie planowanego deficytu budŊetu w kwocie 3.440.270 zł,
b) na spłatę kredytów i poŊyczek z lat ubiegłych
w kwocie 793.190 zł.
4. UpowaŊnia się Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn do zaciągnięcia zobowiązań w kwotach okreņlonych w ust. 3."

Poz. 3673

§ 6. Dokonuje się nazwy zadania inwestycyjnego
"Budowa ņwietlicy w Wesołowie" na "Zakończenie
budowy budynku ņwietlicy wiejskiej w Wesołowie
wraz z zakupem wyposaŊenia oraz zagospodarowaniem działki ‟ etap I".
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Zakliczyn.
§ 8. Uchwała wchodzi w Ŋycie z dniem podjęcia.
§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Józef Wojtas

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 401
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Poz. 3673
Załącznik nr 1
do uchwały Nr IX/94/11
Rady Miejskiej w Zakliczynie
z dnia 27 lipca 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 401
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Przewodniczący Rady Miejskiej:
Józef Wojtas

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 401
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Załącznik nr 2
do uchwały Nr IX/94/11
Rady Miejskiej w Zakliczynie
z dnia 27 lipca 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 401
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Przewodniczący Rady Miejskiej: Józef Wojtas

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 401
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Załącznik nr 3
do uchwały Nr IX/94/11
Rady Miejskiej w Zakliczynie
z dnia 27 lipca 2011 r.
Przychody i Rozchody Budżetu

Przewodniczący Rady Miejskiej: Józef Wojtas

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 401
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Załącznik nr 4
do uchwały Nr IX/94/11
Rady Miejskiej w Zakliczynie
z dnia 27 lipca 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 401
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Przewodniczący Rady Miejskiej: Józef Wojtas

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 401
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Załącznik nr 5
do uchwały Nr IX/94/11
Rady Miejskiej w Zakliczynie
z dnia 27 lipca 2011 r.
Plan dochodów i wydatków na rok 2011 na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 401
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Przewodniczący Rady Miejskiej: Józef Wojtas
Załącznik nr 6
do uchwały Nr IX/94/11
Rady Miejskiej w Zakliczynie
z dnia 27 lipca 2011 r.
Plan dochodów i wydatków na rok 2011 na zadania wykonywane na podstawie porozumień lub umów z innymi
jednostkami samorządu terytorialnego.

Przewodniczący Rady Miejskiej: Józef Wojtas

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 401
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Załącznik nr 7
do uchwały Nr IX/94/11
Rady Miejskiej w Zakliczynie
z dnia 27 lipca 2011 r.
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Przewodniczący Rady Miejskiej: Józef Wojtas

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 401
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UCHWAŁA NR IX/100/11
RADY MIEJSKIEJ W ZAKLICZYNIE
z dnia 27 lipca 2011 r.
w sprawie zmiany nazwy samorządowego zakładu budżetowego pn. "Zakład Oczyszczania i Kanalizacji
w Zakliczynie" na "Zakład Usług Komunalnych w Zakliczynie" oraz nadania statutu Zakładowi Usług
Komunalnych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z póňn. zm.),
w związku z art. 14 oraz odpowiednio w kontekņcie
dokonywanych zmian uwzględniając przepis art. 16
ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r.
Nr 157, poz. 1240, z póňn. zm.), Rada Miejska
w Zakliczynie uchwala, co następuje:
§ 1.
Zakład
Oczyszczania
i Kanalizacji
w Zakliczynie otrzymuje nazwę Zakład Usług Komunalnych w Zakliczynie.
§ 2. Nadaje się statut samorządowemu zakładowi
budŊetowemu o nazwie Zakład Usług Komunalnych
w Zakliczynie, który stanowi załącznik do niniejszej
uchwały.
Załącznik
do uchwały Nr IX/100/11
Rady Miejskiej w Zakliczynie
z dnia 27 lipca 2011 r.
STATUT
ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH
w ZAKLICZYNIE
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1.
1. Samorządowy zakład budŊetowy nosi nazwę Zakład Usług Komunalnych w Zakliczynie i jest jednostką organizacyjną Gminy Zakliczyn.
2. Siedzibą Zakładu Usług Komunalnych jest Zakliczyn, ul. Krakowska 11.
3. Terenem działania Zakładu Usług Komunalnych
jest Gmina Zakliczyn oraz gminy sąsiadujące.
§ 2.
Samorządowy zakład budŊetowy - Zakład Usług Komunalnych nie posiada osobowoņci prawnej.
§ 3.
Zakład Usług Komunalnych działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,
z póňn. zm.);
2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z póňn. zm.);
3) ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce
komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43, z póňn
zm.);

§ 3. Traci moc uchwała Rady Gminy w Zakliczynie Nr XXXI/207/97 z dnia 5 grudnia 1997 r. w sprawie
reorganizacji Zakładu Kanalizacji w Zakład Oczyszczania i Kanalizacji w Zakliczynie.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Zakliczyn oraz Kierownikowi
Zakładu Usług Komunalnych w Zakliczynie.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w Ŋycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Miejskiej: Józef Wojtas

4) ustawy z dnia 13 wrzeņnia 1996 r. o utrzymaniu
czystoņci i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r.
Nr 236, poz. 2008, z póňn. zm.);
5) ustawy z dnia 29 wrzeņnia 1994 r. o rachunkowoņci
(Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z póňn. zm.);
6) ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym
transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5,
poz.13);
7) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach
samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458,
z póňn. zm.);
8) statutu Gminy Zakliczyn, stanowiącego załącznik
do uchwały Nr III/21/02 Rady Gminy w Zakliczynie
z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia
statutu Gminy (Dz. Urz. Woj. Małop. Nr 84, poz.
1134), zmienionego uchwałą Nr IV/33/03 Rady
Gminy w Zakliczynie z dnia 27 lutego 2003 r.
w sprawie zmian w statucie Gminy (Dz. Urz. Woj.
Małop. Nr 84, poz. 1135), uchwałą Nr XXXI/249/06
Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 5 stycznia
2006 r. w sprawie zmian w statucie Gminy
(Dz. Urz. Woj. Małop. Nr 90, poz. 545) oraz uchwałą Nr XXXIV/296/09 Rady Miejskiej w Zakliczynie
z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie zmian w statucie Gminy (Dz. Urz. Woj. Małop. Nr 767
poz. 5988).
Rozdział II
Struktura organizacyjna
§ 4.
1. Zakładem Usług Komunalnych zarządza Kierownik,
wobec którego Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn
wykonuje uprawnienia zwierzchnika słuŊbowego.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 401
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2. Kierownik jest zatrudniany i zwalniany przez Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn, na podstawie
umowy o pracę.
3. Czynnoņci w sprawach z zakresu prawa pracy wykonuje w stosunku do pracowników Zakład Usług
Komunalnych Kierownik Zakładu.
4. Obsługa finansowo ‟ księgowa oraz prowadzenie
spraw kadrowych wykonywane jest przez Zakład
Usług Komunalnych samodzielnie.

2) dotacje przedmiotowe;
3) dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji.

Rozdział III
Przedmiot działalnoņci.

§ 9.
Rozliczenia ze stałymi dostawcami ņcieków dokonywane są w okresach miesięcznych na podstawie zawartych umów. Opłaty pobierane są przez upowaŊnionego pracownika Zakładu, wpłacane gotówką
w kasie lub przelewem na rachunek bankowy.

§ 5.
1. Zakład Usług Komunalnych wykonuje zadania
własne Gminy Zakliczyn w zakresie:
1) kanalizacji, usuwania i oczyszczania ņcieków
komunalnych, utrzymania czystoņci i porządku
oraz urządzeń sanitarnych i unieszkodliwiania
odpadów komunalnych oraz ich transport;
2) targowisk;
3) zieleni gminnej i zadrzewień;
4) publicznego transportu zbiorowego na obszarze
Gminy i gmin sąsiadujących;
5) budownictwa drogowego, w tym remonty dróg,
placów i chodników gminnych;
6) innych prac zleconych przez Burmistrza Miasta
i Gminy, w zakresie zadań własnych Gminy
o charakterze uŊytecznoņci publicznej.
2. Do prawidłowego wykonywania zadań wymienionych w ust. 1, w przypadku braku odpowiedniego
zaplecza technicznego, Zakład moŊe korzystać
z usług podwykonawców, zapewniających prawidłowe wykonanie powierzonych zadań.

§ 8.
Zakład Usług Komunalnych realizuje wydatki wynikające z przyjętego planu finansowego i harmonogramu zaakceptowanego przez Radę Miejską w Zakliczynie.

§ 10.
Opłaty za ņwiadczone usługi naliczane są zgodnie
z uchwałami Rady Miejskiej w Zakliczynie, z uwzględnieniem regulacji prawnych zawartych w przepisach
powołanych w § 3 Statutu.
Rozdział IV
Mienie Zakładu Usług Komunalnych
§ 11.
Zakład wyposaŊony jest w mienie własne i gminne
przekazane w nieodpłatne
uŊytkowanie w zakresie niezbędnym do prowadzenia
działalnoņci statutowej:
1) ņrodki trwałe;
2) ņrodki trwałe w uŊytkowaniu;
3) materiały.

Rozdział IV
Rozliczenia z budżetem

Rozdział VI
Postanowienia końcowe.

§ 6.
1. Podstawą gospodarki finansowej Zakładu Usług
Komunalnych jest roczny plan finansowy obejmujący przychody, w tym dotacje z budŊetu Gminy
Zakliczyn, koszty i inne obciąŊenia, stan ņrodków
obrotowych, stan naleŊnoņci i zobowiązań na początek i koniec okresu oraz rozliczenia z budŊetem
Gminy Zakliczyn.
2. Okresem rozliczeniowym jest rok kalendarzowy.
3. Zakład posiada odrębny rachunek bankowy i moŊe
dokonywać wypłat do wysokoņci ņrodków zgromadzonych na tym rachunku.
4. Zakład Usług Komunalnych wpłaca do budŊetu
Gminy Zakliczyn nadwyŊkę ņrodków obrotowych,
ustaloną na koniec okresu sprawozdawczego,
chyba Ŋe Rada Miejska w Zakliczynie postanowi
inaczej.

§ 12.
Statut Zakładu Usług Komunalnych w Zakliczynie
uchwala Rada Miejska w Zakliczynie.

§ 7.
Ňródłami przychodów są:
1) opłaty z tytułu realizacji zadań statutowych zgodnie
z § 5 niniejszego statutu;

§ 13.
Zmiany w Statucie mogą być dokonane w trybie właņciwym do ich uchwalenia.
§ 14.
Zakład uŊywa pieczątki podłuŊnej z nazwą:
Zakład Usług Komunalnych
w Zakliczynie
32-840 Zakliczyn
tel. (14) 66-53-501
§ 15.
Likwidacja Zakładu Usług Komunalnych następuje na
podstawie odpowiedniej uchwały Rady Miejskiej
w Zakliczynie.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Józef Wojtas
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ZESTAWIENIE NR 2/2011
WÓJTA GMINY BUDZÓW
z dnia 4 sierpnia 2011 r.
Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu
mieszkaniowego za 2011 rok położonych na obszarze Gminy Budzów
Zgodnie z art. 4a ust. 1 Ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie
Kodeksu cywilnego z dnia 21 czerwca 2001 r. (Dz.U.
Nr 71, poz. 733 z póň zm.) oraz Rozporządzeniem Mini-

Powierzchnia
lokalu
poniŊej 40 m2

40 m2 do 60 m2

powyŊej 60 m2 do
80m2

powyŊej 80 m2

stra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2007 r. (Dz. U.
Nr 250 poz. 1873)

I półrocze
Stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu
Budynek wybudowany w latach, przy uwzględnieniu jego stanu technicznego
Standard
do 1918r
1919-1945
1946-1970
1971-2002
po 2002r
lokalu
dobry
zły*
dobry
zły dobry
zły dobry
zły dobry
zły
A
1)**...
B
2) ...
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C

2,30

A - standard wysoki (wyposaŊenie w instalację centralnego ogrzewania oraz korzystna lokalizacja budynku)
B - standard ņredni (wyposaŊenie w instalację centralnego ogrzewania, ale niekorzystna lokalizacja budynku lub
brak instalacji centralnego ogrzewania)
C - standard niski (brak instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej)
* - budynek wymaga remontu

1)**stawka czynszu najniŊsza; ņrednia z najniŊszych stawek w przypadku większej liczby stawek
2) stawka czynszu najwyŊsza; ņrednia z najwyŊszych stawek w przypadku większej liczby stawek
z upowaŊnienia Wójta Gminy Budzów
Sekretarz Gminy Budzów
Janina Pieronkiewicz
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OBWIESZCZENIE
RADY POWIATU TATRZAŃSKIEGO
z dnia 9 czerwca 2011 r.
Statut Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego
w Zakopanem (tekst jednolity)
Załącznik
do Uchwały Nr VIII/45/11
Rady Powiatu Tatrzańskiego
z dnia 9 czerwca 2011 r.
Statut
Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego
w Zakopanem
(tekst jednolity)
Rozdział 1
Postanowienia ogólne:
§ 1. Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej w rozumieniu art. 2, ust.
3 Ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki
zdrowotnej ( tj. z 2007r. Dz.U. Nr 14, poz.89 ) i w dalszej
częņci Statutu nazywany jest ,,Zakładem”.
§ 2. Funkcję podmiotu, który utworzył Zakład sprawuje Rada Powiatu Tatrzańskiego.
§ 3. Zakład działa na podstawie:
1) Ustawy z 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej, tj. z 2007r. Dz.U. Nr 14, poz.89.
2) Innych przepisów dotyczących publicznych zakładów
opieki zdrowotnej.
3) Zarządzenia Nr 52 Wojewody Nowosądeckiego z dnia
30
lipca
1998r.
w sprawie
przekształcenia
w Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.
4) Niniejszego Statutu.
Rozdział 2
Cele i zadania:
§ 4. Podstawowym celem Zakładu jest udzielanie
ņwiadczeń zdrowotnych w zakresie stacjonarnej, doraňnej, ambulatoryjnej specjalistycznej opieki zdrowotnej
i podstawowej opieki zdrowotnej - finansowanych ze
ņrodków publicznych osobom ubezpieczonym oraz
innym osobom uprawnionym do tych ņwiadczeń na
podstawie odrębnych przepisów, nieodpłatnie, za częņciową odpłatnoņcią lub całkowitą odpłatnoņcią.
§ 5.
1. Realizując cele Zakład wykonuje zadania słuŊące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie stanu
zdrowia.
2. Zadania, o których mowa w ust. 1 obejmują działania
medyczne wynikające z procesu leczenia lub
z odrębnych przepisów regulujących zasady wykonywania ņwiadczeń zdrowotnych w szczególnoņci:
1) badanie i porada lekarska,

2) leczenie,
3) badanie i terapia psychologiczna,
4) rehabilitacja lecznicza,
5) opieka nad kobietą cięŊarną, jej porodem
i połogiem oraz nad noworodkiem,
6) zapobieganie powstawaniu urazów i chorób poprzez działania profilaktyczne oraz szczepienia
ochronne,
7) działania diagnostyczne i analityki medycznej,
8) pielęgnacja chorych,
9) pielęgnacja i opieka nad niepełnosprawnymi,
10) czynnoņci z zakresu zaopatrzenia ortopedycznego,
11) orzekanie o stanie zdrowia,
12) prowadzenie działalnoņci profilaktyczno ‟ oņwiatowej,
13) organizowanie i prowadzenie szkoleń medycznych
i niemedycznych,
3. Wykonywanie innych zadań powierzonych przez Radę
Powiatu Tatrzańskiego w trybie właņciwych przepisów.
4. Wykonywanie innych zadań publicznych zakładów
opieki zdrowotnej okreņlonych w ustawach, w tym
zadań w zakresie obronnoņci okreņlonych ustawą
o powszechnym obowiązku obrony R.P.
5. Zakład moŊe uczestniczyć w prowadzeniu badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych lub realizacji
celów naukowych i dydaktycznych oraz w kształceniu
osób przygotowujących się do wykonywania zawodu
medycznego lub wykonujących zawód medyczny na
zasadach okreņlonych odrębnymi przepisami, pod
warunkiem zachowania dostępnoņci ņwiadczeń
zdrowotnych okreņlonych w niniejszym Statucie.
6. W wykonaniu zadań zakład współpracuje z:
a) innymi publicznymi i niepublicznymi zakładami
opieki zdrowotnej,
b) stacjami sanitarno - epidemiologicznymi,
c) organizacjami społecznymi,
d) stowarzyszeniami i fundacjami,
e) innymi osobami prawnymi i fizycznymi,
w zakresie niezbędnym dla realizacji w/w celów
statutowych.
Rozdział 3
Siedziba i obszar działania:
§ 6. Siedziba Dyrekcji Zakładu
w Zakopanem ul. Kamieniec 10.

znajduje

się

§ 7. Obszar działania Zakładu stanowi obwód profilaktyczno ‟ leczniczy obejmujący tereny:
1. Powiatu Tatrzańskiego, z uwzględnieniem obszaru
działania zespołów ratownictwa medycznego obejmującego tereny następujących jednostek administracji samorządu terytorialnego :
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„ gminy miasta Zakopane,
„ gminy Biały Dunajec,
„ gminy Bukowina Tatrzańska ‟ wsie : Bukowina Tatrzańska, Białka Tatrzańska, Brzegi, Czarna Góra,
Jurgów, Rzepiska,
„ gminy Koņcielisko,
„ gminy Poronin.

Rozdział 4
Rodzaje i zakres udzielanych ņwiadczeń:
udzielanych

nia, umowy o pracę lub powierza zarządzanie zakładem przez zawarcie w tym zakresie umowy cywilno ‟
prawnej.
3. Dyrektor Zakładu moŊe pełnić obowiązki ordynatora,
jeŊeli jego zastępca na stanowisku ordynatora jest lekarzem specjalistą II stopnia w odpowiedniej dziedzinie medycyny.
§ 11.

2. Gminy Czarny Dunajec, w której działają poradnie
specjalistyczne wymienione w § 17 ust. 1, pkt. 2).

§ 8. Zakres
w szczególnoņci:
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ņwiadczeń

obejmuje

1) Wykonywanie ņwiadczeń zdrowotnych w zakresie:
a) specjalistycznej opieki zdrowotnej obejmującej
swoim zakresem udzielanie ņwiadczeń konsultacyjnych uzupełniających ņwiadczenia podstawowej
opieki zdrowotnej oraz indywidualnych ņwiadczeń
zdrowotnych w przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia.
b) hospitalizacji osób potrzebujących całodobowych
lub całodziennych ņwiadczeń specjalistycznych
w reprezentowanych dziedzinach zapewniając:
- ņrodki farmaceutyczne i materiały medyczne;
- ņwiadczenia konsultacyjne i specjalistyczne;
- ņwiadczenia diagnostyczne;
- pomieszczenie i wyŊywienie odpowiednie do
stanu zdrowia.
c) pomocy doraňnej:
- udzielanie ņwiadczeń zdrowotnych w razie wypadku, urazu, nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia z zagroŊeniem Ŋycia.
- przewoŊenie chorych, którym stan zdrowia nie
pozwala na korzystanie z publicznych ņrodków
lokomocji z miejsca zamieszkania lub czasowego
pobytu do zakładu opieki zdrowotnej, pomiędzy
zakładami opieki zdrowotnej oraz w innych uzasadnionych okolicznoņciach zgodnie z obowiązującymi przepisami.
d) podstawowej opieki zdrowotnej :
- ņwiadczenia lekarza POZ
- nocna i ņwiąteczna opieka zdrowotna
- transport sanitarny w POZ
Rozdział 5
Organy zakładu i struktura organizacyjna:
§ 9. Organami zakładu są:
1. Dyrektor Zakładu
2. Rada Społeczna
§ 10.
1. Zakładem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor. Dyrektor jest przełoŊonym wszystkich pracowników i ponosi odpowiedzialnoņć za zarządzanie Zakładem.
2. Zarząd Powiatu Tatrzańskiego nawiązuje stosunek
pracy z Dyrektorem Zakładu na podstawie : powoła-

1. Uwzględniając obowiązujące przepisy prawa, Dyrektor ustala oraz wprowadza do stosowania akty wewnętrzne w formie zarządzeń i regulaminów, regulujących działalnoņć, porządek wewnętrzny i organizację Zakładu.
2. Do szczególnych ustawowych kompetencji Dyrektora
naleŊy:
1) ustalanie i przedkładanie do zatwierdzenia przez
Radę Społeczną regulaminów okreņlających organizację i porządek w procesie udzielania ņwiadczeń zdrowotnych w jednostkach i komórkach organizacyjnych Zakładu, z uwzględnieniem poszanowania praw pacjenta wynikających z przepisów
prawa,
2) ustalanie wysokoņci opłat za ņwiadczenia zdrowotne udzielane osobom nieuprawnionym do
tych ņwiadczeń, z uwzględnieniem zasad ustalania
opłat okreņlonych w odrębnych przepisach,
3) ustalanie w drodze zarządzenia wewnętrznego regulaminów organizacyjnych jednostek i komórek
organizacyjnych oraz samodzielnych stanowisk
pracy z jednoczesnym przypisaniem im zadań jakie mają realizować,
4) zapewnienie dostępnoņci informacji o prawach
pacjenta.
§ 12.
1. Dyrektor kieruje Zakładem przy pomocy: Z-cy Dyrektora ds. lecznictwa, o ile Dyrektor Zakładu nie pełni
tej funkcji, Głównego Księgowego, oraz innych osób
zajmujących stanowiska kierownicze okreņlone
w Regulaminie Organizacyjno ‟ Porządkowym Zakładu.
2. W czasie nieobecnoņci Dyrektora Zakładu zastępstwo
pełni Z-ca Dyrektora ds. lecznictwa lub osoba wyznaczona przez Dyrektora.
§ 13. Z-ca Dyrektora ds. lecznictwa, Główny Księgowy, oraz inne osoby zajmujące stanowiska kierownicze wymienione w Regulaminie Organizacyjno ‟ Porządkowym Zakładu, koordynują działalnoņć podległych
im komórek organizacyjnych oraz pracowników
w zakresie naleŊącym do ich obowiązków. Nadzorują
prace wykonywane w podporządkowanych im bezpoņrednio komórkach organizacyjnych i ponoszą odpowiedzialnoņć za całokształt działalnoņci komórek.
§ 14. (skreņlony )
§ 15. (skreņlony )
§ 16.
1. Przy zakładzie działa Rada Społeczna, która jest organem inicjującym i opiniodawczym Rady Powiatu Tatrzańskiego oraz organem doradczym Dyrektora Zakładu.
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2. Radę Społeczną powołuje Rada Powiatu Tatrzańskiego.
3. W posiedzeniach Rady Społecznej uczestniczy: Dyrektor Zakładu, przedstawiciel organizacji związkowych,
z głosem doradczym przedstawiciele samorządów
zawodów medycznych oraz zaproszeni pracownicy
Zakładu.
4. Do zadań Rady Społecznej naleŊy:
1) przedstawianie podmiotowi, który utworzył Zakład
wniosków i opinii w sprawach:
a) zmiany lub rozwiązania umowy o udzielenie publicznego zamówienia na ņwiadczenia zdrowotne,
b) zbycia ņrodka trwałego oraz zakupu lub przyjęcia
darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,
c) związanych z przekształceniem lub likwidacją zakładu, jego przebudową, rozszerzeniem lub
ograniczeniem działalnoņci,
d) przyznawania Dyrektorowi Zakładu nagród,
e) rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej o zarządzanie zakładem z Dyrektorem
Zakładu;
2) przedstawianie Dyrektorowi Zakładu 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;
3) uchwalanie regulaminu swojej działalnoņci oraz
przedkładanie regulaminu do zatwierdzenia podmiotowi, który utworzył Zakład;
4) zatwierdzanie regulaminu porządkowego Zakładu;
5) dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków
wnoszonych przez osoby korzystające ze ņwiadczeń Zakładu, z wyłączeniem spraw podlegających
nadzorowi medycznemu;
6) przedstawianie wniosków organowi finansującemu okreņlony zakres działalnoņci, w którego imieniu Rada Społeczna wykonuje swoje zadania;
7) opiniowanie wniosku Dyrektora Zakładu dot. czasowego lub całkowitego zaprzestania działalnoņci
jednostki lub komórki organizacyjnej Zakładu;
8) wykonywanie innych zadań okreņlonych w Ustawie i Statucie Zakładu.
9) w celu wykonywania swych zadań Rada moŊe Ŋądać od Dyrektora Zakładu wszelkich sprawozdań
i wyjaņnień, przeglądać księgi i dokumenty.
5. W skład Rady Społecznej wchodzą :
1) Jako przewodniczący ‟ Starosta Powiatu Tatrzańskiego lub osoba przez niego wyznaczona.
2) Jako członkowie :
a) przedstawiciel Wojewody,
b) przedstawiciele wybrani przez Radę Powiatu Tatrzańskiego.
6. Kadencja Rady Społecznej trwa przez okres kadencji
Rady Powiatu i kończy się po 3 miesiącach od wyborów samorządowych.
7. Sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecznej, tryb
pracy i podejmowanie uchwał okreņla regulamin Rady Społecznej.
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8. Od uchwały Rady Społecznej Dyrektorowi Zakładu
przysługuje odwołanie do Rady Powiatu Tatrzańskiego.
9. Posiedzenia Rady odbywają się w Szpitalu Powiatowym im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem ul.
Kamieniec 10.
§ 17.
1. W skład Zakładu wchodzą następujące jednostki organizacyjne:
1) Szpital z komórkami organizacyjnymi: Adres 34500 Zakopane ul. Kamieniec 10
a) Oddział Chorób Wewnętrznych
b) Oddział Kardiologiczny
c) Oddział Chirurgiczny Ogólny z Pododdziałem
Urologii
d) Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
e) Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego
f) Oddział Pediatryczny
g) Oddział Neonatologiczny
h) Oddział Ginekologiczno ‟ PołoŊniczy
i) Oddział Chirurgii Urazowo ‟ Ortopedycznej
j) Szpitalny Oddział Ratunkowy
k) Zespół wyjazdowy reanimacyjny R ‟ specjalistyczny
l) Zespół wyjazdowy wypadkowy W ‟ podstawowy
ł) Pracownia Elektrokardiografii
m) Pracownia Echokardiografii
n) Pracownia Hemodynamiki
o) Szkoła Rodzenia
p) Blok Operacyjny
r) Izba Przyjęć Szpitala
s) Izba Przyjęć Ginekologiczno ‟ PołoŊnicza
t) Dział Diagnostyki Obrazowej
u) Dział Fizjoterapii
w) Laboratorium
y) Prosektorium
z) Sterylizatornia
za) Apteka Szpitalna
zb) Dyspozytornia
zc) Zespół wyjazdowy wypadkowy W ‟ podstawowy Adres: 34-520 Poronin ul. Stasikówka 65
2) Przychodnia Specjalistyczna z komórkami organizacyjnymi:
Adres: 34-500 Zakopane ul. Kamieniec 10B
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Poradnia Dermatologiczna
Poradnia Neurologiczna
Poradnia Okulistyczna
Poradnia Zdrowia Psychicznego
Poradnia Leczenia UzaleŊnień
Poradnia Neonatologiczna
Poradnia Leczenia Bólu
Poradnia Onkologiczna
Poradnia Lekarza POZ
Gabinet Zabiegowy
Punkt Szczepień
Zespół Transportu Sanitarnego

Adres: 34-500 Zakopane ul. Kamieniec 10
ł) Poradnia Chirurgii Urazowo ‟ Ortopedycznej
m) Poradnia Medycyny Sportowej
n) Poradnia Preluksacyjna
o) Poradnia Chirurgii Ogólnej
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p) Poradnia Chirurgii Dziecięcej
r) Poradnia Rehabilitacyjna
s) Poradnia Otolaryngologiczna
t) Poradnia Ginekologiczno ‟ PołoŊnicza
u) Poradnia Urologiczna
w) Poradnia Kardiologiczna
y) Poradnia Chorób Naczyń
z) Pracownia Endoskopii
za) Ambulatorium Opieki Całodobowej POZ
Adres: 34-470 Czarny Dunajec, ul. Kamieniec Dolny
55
zb) Poradnia Kardiologiczna
zc) Poradnia Chirurgii Ogólnej
zd) Poradnia Urologiczna
2. Ponadto w skład Zakładu wchodzą następujące komórki funkcjonalne :
1) Dział Organizacji i Nadzoru
2) Dział Techniczno - Eksploatacyjny
3) Dział Finansowo - Księgowy
4) Dział Administracji i Zaopatrzenia
5) Sekcja Higieny Szpitalnej
6) Sekcja Spraw Pracowniczych
oraz samodzielne stanowiska pracy ds.: BHP, p/poŊ,
obronnych, kontroli wewnętrznej, zamówień publicznych, obsługi prawnej, Główny Specjalista ds.
informatycznych, Kapelan Szpitalny.
3. Strukturę organizacyjną komórek wymienionych
w ust. 1, pkt. 1, 2 oraz w ust. 2 okreņla Regulamin
Organizacyjno ‟ Porządkowy Zakładu.
Rozdział 6
Forma gospodarki finansowej

Poz. 3676

2. Zakład moŊe uzyskiwać ņrodki finansowe:
1) z odpłatnych ņwiadczeń zdrowotnych udzielanych
w szczególnoņci na zlecenie:
a) Rady Powiatu Tatrzańskiego lub innych uprawnionych na podstawie odrębnych przepisów,
b) osób objętych ubezpieczeniem innym niŊ
ubezpieczenie społeczne,
c) instytucji ubezpieczeniowych,
d) zakładów pracy, organizacji społecznych
i innych instytucji,
e) innych zakładów opieki zdrowotnej,
f) osób fizycznych nie objętych ubezpieczeniem
lub za ņwiadczenia nie przysługujące w ramach
ubezpieczenia,
2) z działalnoņci gospodarczej w tym w zakresie
ņwiadczenia usług medycznych,
3) z programów naukowych prowadzonych w oddziałach szpitalnych,
4) za prowadzenie szkolenia innym podmiotom na
podstawie odrębnych przepisów,
5) z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarnoņci publicznej takŊe pochodzenia zagranicznego,
6) z dopłat pacjentów do ņwiadczeń zdrowotnych
wynikających z odrębnych przepisów,
7) z innych ňródeł, w tym ze ņrodków Unii Europejskiej.
§ 20. Zakład sporządza bilans i ustala wynik finansowy działalnoņci, prowadzi rachunek dochodów
i kosztów, na zasadach okreņlonych w oddzielnych
przepisach.
§ 21. O podziale ņrodków finansowych decyduje
Dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Społecznej.
Rozdział 7
Postanowienia końcowe

§ 18.
1. Zakład prowadzi gospodarkę finansową na podstawie
planu przyjętego przez Dyrektora Zakładu, w formie
jednostki samodzielnej na zasadach okreņlonych
w ustawie
o zakładach
opieki
zdrowotnej,
o rachunkowoņci, o statystyce państwowej oraz przepisów wykonawczych do ustawy o zakładach opieki
zdrowotnej związanych z gospodarką finansową.
2. Zakład jest utrzymywany z wpływów pochodzących
z realizacji kontraktów zawartych na wykonanie usług
medycznych z dysponentami ņrodków publicznych
i niepublicznych.
§ 19.
1. Zakład moŊe otrzymywać dodatkowe dotacje budŊetowe Rady Powiatu Tatrzańskiego na:
1) realizację zadań w zakresie zapobiegania chorobom i urazom lub innych programów zdrowotnych
oraz promocję zdrowia,
2) pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne,
3) wykonywanie
dodatkowych
zadań
w tym
w przypadku klęski Ŋywiołowej,
4) inwestycje, w tym zakup wysokospecjalistycznego
sprzętu i aparatury medycznej.
5) cele szczególne, przyznawane na podstawie odrębnych przepisów,
3676

§ 22.
1. Nadzór nad Zakładem sprawuje Rada Powiatu Tatrzańskiego zwana dalej podmiotem sprawującym nadzór.
2. Podmiot sprawujący nadzór dokonuje kontroli i oceny
działalnoņci Zakładu oraz oceny pracy Dyrektora Zakładu.
3. Kontrola i ocena obejmuje w szczególnoņci:
1) realizację zadań statutowych, dostępnoņć i poziom
udzielanych ņwiadczeń,
2) prawidłowoņć gospodarowania mieniem,
3) gospodarkę finansową.
§ 23. W sprawach nieuregulowanych w statucie
mają zastosowanie odpowiednie postanowienia ustawy
o zakładach opieki zdrowotnej i przepisy wydane na jej
podstawie oraz Kodeks Pracy.
§ 24. Statut wchodzi w Ŋycie z dniem uchwalenia
z mocą obowiązującą od dnia zatwierdzenia przez Radę
Powiatu Tatrzańskiego.
§ 25. Zakład został wpisany do rejestru zakładów
opieki zdrowotnej Wojewody Małopolskiego nr księgi
rejestrowej 12 ‟ 00500 oraz do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000010609.
Przewodniczący Rady Powiatu Tatrzańskiego
mgr inż. Edward Tybor
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Poz. 3677

3677
3677

POROZUMIENIE MIĈDZYGMINNE NR OR.031.1.2011
z dnia 25 lipca 2011 r.

w sprawie współdziałania gminy Bielsko-Biała z gminą Lanckorona w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi
w odniesieniu do osób z terenu gminy Lanckorona doprowadzonych do Oņrodka Przeciwdziałania Problemom
Alkoholowym w Bielsku-Białej
zawarte w dniu 25 lipca 2011 roku pomiędzy:
Gminą LANCKORONA z siedzibą w Lanckoronie, ul.
Krakowska 473,
reprezentowaną przez
Wójta Gminy Lanckorona Panią Zofię Oszacką,
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Lanckorona Pani
Ireny Kwaņnicy,
zwaną dalej "Zleceniodawcą",
a
Gminą BIELSKO-BIAŁA z siedzibą w Bielsku-Białej, Plac
Ratuszowy 1,
reprezentowaną przez
Zastępcę Prezydenta Miasta Bielska-Białej Pana Lubomira Zawieruchę,
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 Lanckorona
doprowadzonych do Oņrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej, zwanego dalej
„zadaniem”.
§ 2. Zakres rzeczowy zadania dotyczy realizowania
przez Oņrodek Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej działań w zakresie profilaktyki
alkoholowej w odniesieniu do osób doprowadzonych
z terenu Gminy Lanckorona do Oņrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym, poprzez:
1) usuwanie następstw naduŊywania 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 okolicznoņciom wymuszającym doprowadzenie do Oņrodka poprzez konsultacje profilaktyczne w zakresie identyfikowania pacjenta z jego
problemami alkoholowymi oraz ich wpływem na jego
funkcje psychiczne: intelekt, emocje i system wartoņci
oraz na funkcjonowanie społeczne, zastosowanie testu diagnozującego uzaleŊnienie,
4) udzielanie porad i wsparcia osobom doņwiadczającym
przemocy w rodzinie,
5) prowadzenie konsultacji ze sprawcami dopuszczającymi się przemocy domowej pod wpływem alkoholu,
motywujących do zmiany stylu Ŋycia, informowanie
o miejscach, formach i efektywnoņci udzielania usług
terapeutycznych, rehabilitacyjnych oraz działaniach
trzeňwoņciowych ruchów samopomocowych,

6) dostarczanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lanckoronie wszelkich informacji nt. iloņci, okolicznoņci doprowadzeń, skierowań do Poradni Leczenia UzaleŊnień, postanowień
poddania się leczeniu w Oddziale Leczenia Zespołów
Abstynencyjnych.
§ 3.
1. Na realizację zadania w roku 2011 Zleceniodawca
przekaŊe
Zleceniobiorcy
dotację
w wysokoņci
2.500,00 złotych brutto (słownie: dwa tysiące pięćset
złotych) w terminie 45 dni od dnia zawarcia niniejszego Porozumienia.
2. Dotacja, o której mowa w ust. 1, przekazana będzie
na konto Zleceniobiorcy: Urząd Miejski w BielskuBiałej, BudŊet Miasta, plac Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała, Bank Pekao S.A. Oddział w Bielsku-Białej
13 1240 4142 1111 0000 4827 4377.
3. Wysokoņć dotacji na realizację przedmiotu Porozumienia w latach następnych będzie ustalona aneksem do niniejszego Porozumienia na kaŊdy rok budŊetowy.
§ 4. Zleceniobiorca zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji w sposób umoŊliwiający ocenę
i kontrolę wykonania zadania pod względem rzeczowym
i finansowym.
§ 5.
1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do przedstawienia
Zleceniodawcy ‟ w terminie do dnia 31 stycznia kaŊdego roku następującego po roku realizacji zadania rozliczenia realizacji zadania pod względem rzeczowym i finansowym.
2. Niewykorzystaną częņć dotacji Zleceniobiorca zwróci
na rachunek Zleceniodawcy, w terminie do dnia
31 stycznia kaŊdego 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, Ŋe dotacja została wykorzystana w całoņci lub częņci na cele inne, niŊ okreņlono w niniejszym Porozumieniu, podlega ona w tej
częņci lub w całoņci zwrotowi wraz z odsetkami
w wysokoņci okreņlonej jak dla zaległoņci podatkowych, na konto Zleceniodawcy w terminie 15 dni od
dnia sporządzenia protokołu z kontroli zaakceptowanego przez obie strony.
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§ 7.
1. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreņlony
i moŊe być rozwiązane przez kaŊdą ze stron
z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.
2. Porozumienie będzie corocznie zmieniane w drodze
aneksu w częņci dotyczącej wysokoņci dotacji
w kaŊdym kolejnym roku budŊetowym.
3. Porozumienie moŊe być rozwiązane przez Zleceniodawcę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku
stwierdzenia nienaleŊytego wykonania zleconego zadania.

Poz. 3677,3678

Cywilnego, ustawy o samorządzie gminnym i ustawy
o finansach publicznych
§ 9. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla kaŊdej ze stron.
§ 10. Porozumienie wchodzi w Ŋycie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku.
§ 11.
Porozumienie
podlega
ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego
oraz Dzienniku Urządowym Województwa Ņląskiego.

4. Porozumienie moŊe być rozwiązane przez Zleceniobiorcę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku
nie zawarcia aneksu corocznego, o którym mowa
w ust. 1 niniejszego paragrafu, w terminie uzgodnionym przez strony.

Zleceniodawca

Zleceniobiorca

Wójt
Gminy Lanckorona

Zastępca Prezydenta
Miasta Bielska-Białej
Lubomir Zawierucha

Zofia Oszacka

5. W przypadkach okreņlonych w ust. 1 i ust. 3 niewykorzystana częņć dotacji podlega zwrotowi w terminie
15 dni od dnia rozwiązania niniejszego Porozumienia.

Skarbnik Gminy
Lanckorona
Irena Kwaņnica

§ 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym
Porozumieniu mają zastosowanie przepisy Kodeksu
3677
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POROZUMIENIE NR VII/23/2011
WÓJTA GMINY ZIELONKI
z dnia 29 czerwca 2011 r.
w sprawie realizacji zadania publicznego w zakresie przyjmowania do Ņrodowiskowego Domu Samopomocy
w Woli Zachariaszowskiej uczestników spoza terenu Gminy Zielonki
zawarte pomiędzy: Gminą Zielonki, reprezentowaną
przez Wójta Gminy Zielonki ‟ Pana Bogusława Króla ‟
zwaną dalej Gminą Zielonki a Gminą Iwanowice, reprezentowaną przez Wójta Gminy Michałowice ‟ Pana
Antoniego Rumiana - zwaną dalej Gminą Michałowice
o treņci następującej:
§ 1.
1. Ņrodowiskowy Dom Samopomocy w Woli Zachariaszowskiej, w skrócie ŅDS, jest wyodrębnioną jednostką pomocy społecznej Gminy Zielonki, utworzoną w celu realizacji zadań Gminy Zielonki w zakresie
zadań własnych i zadań zleconych gminie z zakresu
rehabilitacji społecznej.
2.

ŅDS przeznaczony jest dla osób dorosłych
z zaburzeniami psychicznymi, osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz osób wykazujących inne zakłócenia czynnoņci psychicznych, które ze stanem
wiedzy medycznej zaliczane są do zaburzeń psychicznych.

3. Do ŅDS mogą być kierowani równieŊ mieszkańcy
Gminy Michałowice ‟ na zasadach okreņlonych niniejszym porozumieniem.
4. Gmina Zielonki zobowiązuje się, w miarę posiadanych miejsc, zapewnić mieszkańcom Gminy Michałowice, osobom z zaburzeniami psychicznymi, moŊliwoņć korzystania z usług Ņrodowiskowego Domu
Samopomocy w Woli Zachariaszowskiej.

§ 2.
1. Skierowanie do ŅDS w Woli Zachariaszowskiej następuje na drodze decyzji administracyjnej wydanej
przez Kierownika Gminnego Oņrodka Pomocy Społecznej w Zielonkach.
2. Warunkiem skierowania do ŅDS mieszkańca Gminy
Michałowice jest kaŊdorazowo wczeņniejsze potwierdzenie
na
piņmie
przez
Kierownika
ŅDS,
o dysponowaniu wolnym miejscem. To samo dotyczy przedłuŊenia czasookresu przyznania ņwiadczenia.
3. Wydanie decyzji administracyjnej, w takiej sprawie,
poprzedzone musi zostać rodzinnym wywiadem ņrodowiskowym, przeprowadzonym przez Gminny
Oņrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach, uzupełnionym wnioskiem o skierowanie do ŅDS, zaņwiadczeniem lekarskim, wydanym przez lekarza
psychiatrę lub lekarza neurologa, o występujących
zaburzeniach psychicznych oraz zaņwiadczeniem lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwskazań do uczestnictwa w zajęciach ŅDS wraz
z informacją o sprawnoņci w zakresie lokomocji osób
niepełnosprawnych fizycznie, a takŊe orzeczeniem
o niepełnosprawnoņci lub orzeczeniem o stopniu
niepełnosprawnoņci, o ile osoba takie posiada. Komplet dokumentów przesyła się bezpoņrednio do Ņrodowiskowego Domu Samopomocy w Woli Zachariaszowskiej,
skąd,
uzupełniony
o informację
o dysponowaniu wolnymi miejscami, przekazywany
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jest do Gminnego Oņrodka Pomocy Społecznej
w Zielonkach.
§ 3.
1. Porozumienie zawarte na czas nieokreņlony, z moŊliwoņcią wypowiedzenia przez kaŊdą ze stron
z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia.

Poz. 3678,3679,3680

cywilnego oraz ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy
społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 175
poz.1362 ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na ich podstawie.
§ 5. Porozumienie sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla kaŊdej ze stron.
Wójt Gminy Zielonki
mgr Bogusław Król

2. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŊnoņci.
§ 4. W sprawach nie unormowanych niniejszym
porozumieniem mają zastosowanie przepisy kodeksu

Wójt
Gminy Michałowice
mgr Antoni Rumian
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POROZUMIENIE
z dnia 27 maja 2011 r.

W sprawie powierzenia przez Gminę Trzciana Gminie ŉegocina zadań w zakresie ņwiadczenia usług dla
osób chorych psychicznie i upoņledzonych umysłowo,
zawarte w dniu 6.06.2011R. pomiędzy:

3. Dowóz uczestników zapewni gmina ŉegocina.
4.

1. Gminą Trzciana reprezentowaną przez Pana mgr Józefa Nowaka - Wójta Gminy
a
2.

Odpłatnoņć miesięczną za usługi ņwiadczone
w oņrodku wsparcia ponoszą osoby skierowane
zgodnie z art. 51b. ustawy o pomocy społecznej
(Dz. U. 2009 Nr 175 poz. 1362 z póňn. zmianami).
§ 2.

1. Porozumienie zawiera się na czas nieokreņlony.
Gminą ŉegocina reprezentowaną
mgr Jerzego Błoniarza ‟ Wójta Gminy

przez

Pana

2. KaŊda ze stron moŊe rozwiązać porozumienie za okresem jednomiesięcznego wypowiedzenia

§ 1.

§ 3.

1. Gmina ŉegocina postanawia przyjąć realizację zadań
w zakresie ņwiadczenia usług dla osób z chorych
psychicznie i upoņledzonych umysłowo z terenu
Gminy Trzciana.
2. W miarę posiadanych miejsc Ņrodowiskowy Dom
Samopomocy w ŉegocinie będzie przyjmował osoby,
o których mowa w § 1 ust.1. na podstawie wydanych
decyzji kierujących Kierownika Gminnego Oņrodka
Pomocy Społecznej w ŉegocinie zgodnie z art. 51 b
ust.5 ustawy o pomocy społecznej (tekst jedn.
Dz.U.2009 Nr 175 poz. 1362 z póňn. zm.),
z uwzględnieniem § 7 ust.1, 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 9 grudnia, 2010 r.
w sprawie Ņrodowiskowych Domów Samopomocy
(Dz. U. 238, poz. 1586) oraz po wczeņniejszej konsultacji z Kierownikiem Ņrodowiskowego Domu Samopomocy w ŉegocinie.

1. KaŊda zmiana porozumienia wymaga formy pisemnej
pod rygorem niewaŊnoņci.
§ 4.
1. Porozumienie sporządzono w 4 egzemplarzach po
2 dla kaŊdej ze stron.
§ 5.
1. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Wójt Gminy Trzciana:
Józef Nowak

Wójt Gminy ŉegocina:
Jerzy Błoniarz
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POROZUMIENIE
z dnia 27 maja 2011 r.

POROZUMIENIE W sprawie powierzenia przez Gminę
Lipnica Murowana Gminie ŉegocina zadań w zakresie
ņwiadczenia usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zawarte w dniu 31.05.2011 r. pomiędzy:
1. Gminą Lipnica Murowana reprezentowaną przez Pana mgr Tomasza Gromalę Wójta Gminy
a

2.

Gminą ŉegocina reprezentowaną
mgr Jerzego Błoniarz ‟ Wójta Gminy

przez

Pana

Porozumienie zostaje zawarte na podstawie Uchwały
Nr VI/39/11 Rady Gminy ŉegocina z dnia 27 maja 2011 r.
w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego powierzenia przez Gminę Lipnica Murowana Gminie ŉegocina
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zadań w zakresie ņwiadczenia usług dla osób
z zaburzeniami psychicznymi oraz do Uchwały
Nr VI.42.2011 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia
31.03.2011 r. w sprawie wyraŊenia zgody na powierzenie w drodze porozumienia realizacji zadania celu publicznego jakim jest prowadzenie ņrodowiskowego domu samopomocy w sprawie powierzenia przez Gminę
Lipnica Murowana Gminie ŉegocina zadań z zakresu
pomocy społecznej dotyczących ņwiadczenia usług dla
osób z zaburzeniami psychicznymi umysłowo z terenu
Gminy Lipnica Murowana.
§ 1.
1. Gmina ŉegocina postanawia przyjąć realizację zadań
w zakresie ņwiadczenia usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Lipnica Murowana.
2. W miarę posiadanych miejsc Ņrodowiskowy Dom
Samopomocy w ŉegocinie będzie przyjmował osoby,
o których mowa w § 1 ust.1. na podstawie wydanych
decyzji kierujących Kierownika Gminnego Oņrodka
Pomocy Społecznej w ŉegocinie zgodnie z art. 51 b
ust.5 ustawy o pomocy społecznej (Dz.U.2004 Nr 64
poz. 593 z póňn. zm.), z uwzględnieniem § 7 ust.1,
3 i 4 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 9 grudnia, 2010 r. w sprawie Ņrodowiskowych Domów Samopomocy (Dz. U. 238, poz. 1586)
oraz po wczeņniejszej konsultacji z Kierownikiem
Ņrodowiskowego Domu Samopomocy w ŉegocinie
3. Dowóz uczestników zapewni gmina ŉegocina.
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4.
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Odpłatnoņć miesięczną za usługi ņwiadczone
w oņrodku wsparcia ponoszą osoby skierowane
zgodnie z art. 51b. ustawy o pomocy społecznej
(Dz. U. 2004 Nr 64 poz. 593 z póňn. zmianami).
§ 2.

1. Porozumienie zawiera się na czas okreņlony od
01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. 2. KaŊda ze stron moŊe
rozwiązać porozumienie za okresem trzy miesięcznego wypowiedzenia.
§ 3.
1. KaŊda zmiana porozumienia wymaga formy pisemnej
pod rygorem niewaŊnoņci.
§ 4.
1. Porozumienie sporządzono w 4 egzemplarzach po 2
dla kaŊdej ze stron.
§ 5.
1. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Wójt Lipnica Murowana:
Tomasz Gromala

Wójt Gminy ŉegocina:
Jerzy Błoniarz
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Poz. 3680

• Informacja o warunkach rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urzĉdowego:
Dziennik rozpowszechniany jest w drodze prenumeraty pełnej lub ograniczonej.
Reklamacje z powodu nieotrzymania poszczególnych numerów w prenumeracie pełnej naleŊy zgłaszać telefonicznie na nr: (061) 835 35 36
do ESUS Agencja Reklamowo-Wydawnicza Tomasz Przybylak, 61-815 Poznań, ul. Ratajczaka 26/8 do 5 dni po otrzymaniu następnego kolejnego
numeru, zgłoszenie po tym terminie nie będzie uwzględnione.
• Informacja o czasie i miejscu, w którym wyłożone są do powszechnego wglądu zbiory Dziennika Urzĉdowego wraz ze skorowidzami:
Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22, p. 220,
w czasie pracy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Wydawca: Wojewoda Małopolski
Redakcja: Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22, p. 220,
tel. (012) 392-12-20 e-mail: mcac@malopolska.uw.gov.pl
Redakcja udziela wszelkich informacji dotyczących aktów prawnych ogłaszanych w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Skład Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie
Druk i rozpowszechnianie: ESUS Agencja Reklamowo-Wydawnicza Tomasz Przybylak, 61-815 Poznań, ul. Ratajczaka 26/8, tel. (061) 835 35 36
Tłoczono z polecenia Wojewody Małopolskiego w ESUS Agencja Reklamowo-Wydawnicza Tomasz Przybylak, 61-815 Poznań, ul. Ratajczaka 26/8,
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