DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Nr 410

Kraków, dnia 30 sierpnia 2011 r.
TREŚĆ:
Poz.:
UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU:
3796
3797

–
–

Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 10 sierpnia 2011 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budşetowych na rok 2011.

25298

Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 11 sierpnia 2011 r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budşetowych na rok 2011.

25299

UCHWAŁY RAD GMIN:
3798
3799

–
–

Rady Gminy Dębno z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian w uchwale
budşetowej na 2011 rok.

25300

Rady Gminy Dębno z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

25303

3800

–

Rady Gminy Dębno z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian w uchwale
budşetowej na 2011 rok.

25304

3801

–

Rady Gminy w Drwini z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie utworzenia Szkoły
Muzycznej I stopnia w Mikluszowicach.

25306

Rady Gminy w Drwini z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie utworzenia Punktu
Przedszkolnego przy Samorządowym Przedszkolu w Świniarach.

25314

Rady Gminy w Drwini z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości
ekwiwalentu pienięşnego dla członków Ochotniczych Straşy Poşarnych.

25316

Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 4 lipca 2011 r. w sprawie zmiany
regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla
uczniów zamieszkałych na terenie Gminy.

25316

Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 4 lipca 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem
Gminy Nowy Wiśnicz na lata 2011-2020.

25317

Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 10 sierpnia 2011 r. w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego gminy lokali z przeznaczeniem na wynajem jako
lokale socjalne.*

25321

Rady Gminy Łabowa z dnia 5 maja 2011 r. w sprawie poboru podatków
i opłat w drodze inkasa.

25322

Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 12 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Budşetowej Nr IV/11/10 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 31 grudnia 2010 r.

25322

3802
3803
3804

3805

3806

3807
3808

–
–
–

–

–

–
–

________
* Publikacja niniejszej uchwały nie uwzględnia ewentualnych czynności nadzorczych podejmowanych przez Wojewodę Małopolskiego.

ZARZĄDZENIE STAROSTY:
3809

–

Starosty Limanowskiego z dnia 17 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Rabie Nişnej 1 na terenie Powiatu Limanowskiego w 2011 roku.

25334
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Poz. 3796

POROZUMIENIA:
3810

–

Wojewody Małopolskiego z dnia 17 sierpnia 2011 r. w sprawie powierzenia
zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów
i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Biecz.

25334

3811

–

Wojewody Małopolskiego z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie współpracy w celu
realizacji III Etapu Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego.

25335

3812

–

Wojewody Małopolskiego z dnia 10 sierpnia 2011 r. w sprawie powierzenia
zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów
i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Nowy Wiśnicz.

25338

Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie powierzenia Gminie Dobczyce realizacji zadania publicznego dotyczącego opracowania dokumentacji geologiczno – inşynierskiej w ramach zadania pn. „Przeniesienie infrastruktury komunalnej poza obszar osuwiska oraz stabilizacja
osuwiska w Dziekanowicach”.

25338

3813

–

UCHWAŁY KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ:
3814

3815

–

–

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 10 sierpnia 2011 r. w sprawie stwierdzenia niewaşności uchwały Nr XIII/160/2011 Rady
Miasta Zakopane z dnia 14 lipca 2011 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania
dotacji celowej dla podmiotów prowadzących şłobki lub kluby dziecięce na
obszarze Gminy Miasto Zakopane.

25339

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 10 sierpnia 2011 r. w sprawie stwierdzenia niewaşności uchwały Nr VIII/104/11 Rady
Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 11 lipca 2011 r. w sprawie zasad
przyznawania dotacji ze środków budşetu Gminy Dąbrowa Tarnowska pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pienięşnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska na zadania związane z usuwaniem materiałów budowlanych zawierających azbest.

25343

ROZSTRZYGNIĈCIA NADZORCZE WOJEWODY M AŁOPOLSKIEGO:
3816

3817

–

–

Wojewody Małopolskiego z dnia 11 sierpnia 2011 r. w sprawie stwierdzenia
niewaşności w części uchwały Nr XXI/229/11 Rady Miasta Krakowa z dnia
6 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat
za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie
płatnego parkowania, wprowadzenia opłaty abonamentowej dla niektórych
w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłaty abonamentowej dla
niektórych uşytkowników dróg oraz sposobu pobierania tych opłat.

25345

Wojewody Małopolskiego z dnia 11 sierpnia 2011 r. w sprawie stwierdzenia
niewaşności w części uchwały Nr XXI/230/11 Rady Miasta Krakowa z dnia
6 lipca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/424/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie stawek za zajęcie pasa drogowego na
cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem i ochroną dróg.

25346

3796
3796

UCHWAŁA NR 225/2011
ZARZĄDU POWIATU MYŚLENICKIEGO
z dnia 10 sierpnia 2011 r.
w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2011.
Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 4ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. O samorządzie powiatowym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z póŝn. zm.), art. 257 pkt 1,

art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z póŝn.
zmianami), Uchwały Budşetowej Powiatu Myślenickiego
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na rok 2011 Nr III/26/2010 Rady Powiatu Myślenickiego
z dnia 30 grudnia 2010r. (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2011 r.
Nr 70, poz. 548 z póŝn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Dokonuje się następujących zmian w planie
wydatków budşetowych na rok 2011 w dziale 750 –

Poz. 3796,3797

ADMINISTRACJA PUBLICZNA, rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe, dziale 852 – POMOC SPOŁECZNA,
rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze,
rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej:

Zmiany w planie wydatków budşetowych na rok 2011:

Dział Rozdział
750
75020

WYSZCZEGÓLNIENIE
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Starostwa powiatowe
W tym:

I. wydatki bieżące, w tym:

852
85201

(1) wydatki bieşące jednostek budşetowych
w tym:
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budşetowych
(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
POMOC SPOŁECZNA
Placówki opiekuńczo-wychowawcze
W tym:

Zwiĉkszenia
w złotych
4 500
4 500

Zmniejszenia
w złotych
4 500
4 500

4 500

4 500
4 500
4 500

4 500
27 921
15 000

I. wydatki bieżące, w tym:

27 921
27 921

(1) wydatki bieşące jednostek budşetowych
w tym:
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budşetowych

II. wydatki majątkowe, w tym:
85202

(1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Domy pomocy społecznej
W tym:

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

27 921
27 921

27 921
15 000
15 000
12 921
12 921
12 921

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

3796

3797
3797

UCHWAŁA NR 227/2011
ZARZĄDU POWIATU MYŚLENICKIEGO
z dnia 11 sierpnia 2011 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2011.
Na podstawie art. 32 ust 1 i ust 2 pkt 4ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z póŝn. zm.), art. 257 pkt 1,
art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z póŝn.
zm.), Uchwały Budşetowej Powiatu Myślenickiego na
rok 2011 Nr III/26/2010 Rady Powiatu Myślenickiego

z dnia 30 grudnia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2011 r.
Nr 70, poz. 548 z póŝn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Dokonuje się następujących zmian w planie
dochodów i wydatków budşetowych na rok 2011
w dziale 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA, rozdział
70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami:
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Poz. 3797,3798

Zmiany w planie dochodów budşetowych na rok 2011:
Dział Rozdział
700
70005

WYSZCZEGÓLNIENIE
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
w tym:

a) dochody bieżące, w tym:
Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na zadania bieşące
z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)

Zwiĉkszenia
w złotych
92 312
92 312

Zmniejszenia
w złotych

92 312
92 312

Zmiany w planie wydatków budşetowych na rok 2011:
Dział Rozdział
700
70005

WYSZCZEGÓLNIENIE
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
W tym:

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

Zwiĉkszenia Zmniejszenia
w złotych
w złotych
92 312
92 312
92 312
92 312
92 312

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

3797

3798
3798

UCHWAŁA NR VIII/78/2011
RADY GMINY DĈBNO
z dnia 18 sierpnia 2011 r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok.
Na podstawie art.211, art.212 z 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)
oraz art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze
zm.) – Rada Gminy Dębno uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budşetowej Gminy Dębno na 2011
rok Nr I/20/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r., zwanej dalej
„Uchwałą” dokonuje się następujących zmian:
1. w planie dochodów budşetu Gminy Dębno na 2011
rok, określonych w § 1 Uchwały:

1. 1. Zwiększa się dochody budşetu, jak ponişej:
Lp. Dział Rozdział
1. 600
60078

2. 801
80101

80104

Nazwa - treść
Transport i łączność
Usuwanie skutków klęsk şywiołowych
W tym: dochody majątkowe
- dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin § 6330
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
W tym: dochody bieżące
- dochody z najmu i dzierşawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze § 0750
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięşnej § 0960
Przedszkola
W tym: dochody bieżące
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieşące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2310

Kwota
410.000,00
410.000,00
410.000,00
410.000,00
18 500,00
12 500,00
12 500,00
1 500,00

11 000,00
6 000,00
6 000,00
6 000,00
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Pomoc społeczna
Domy pomocy społecznej

W tym: dochody bieżące
- wpływy z róşnych dochodów § 0970
Ogółem zwiĉkszenie dochodów budżetowych
W tym:
- dochody bieżące
- dochody majątkowe
1. 2 Łączna zmiana w planie dochodów budşetu zwiększenie o kwotę 465 190,00 złotych do kwoty 31 460 105,84 złote, w tym:
1) Dochody bieşące zwiększono o kwotę
55 190,00 zł do kwoty 29 584 901,84 złote
Dział
010

Rozdział
01010

600
60014

801
80195

Poz. 3798
36 690,00
36 690,00
36 690,00
36 690,00
465 190,00
55 190,00
410.000,00

2) Dochody majątkowe zwiększono o kwotę
410 000,00 zł do kwoty 1 875 204,00 złote
2. w planie wydatków budşetu Gminy Dębno na 2011
rok, określonych w § 2 Uchwały:
2. 1 Zmniejsza się wydatki budşetu, jak ponişej:

Nazwa - rodzaj wydatku
Rolnictwo i łowiectwo
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
w tym:
b) wydatki majątkowe
w tym: inwestycje
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jastew, Dębno-Dębczak, Maszkienice - Biadoliny Szlacheckie rurociąg tłoczny wraz z rozbudową oczyszczalni
ścieków w Woli Dębińskiej - etap I
Transport i łączność
Drogi publiczne powiatowe
b) wydatki majątkowe
w tym: inwestycje
dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j.s.t na dofinansowanie
własnych zadań inwestycyjnych - budowa chodników
Oświata i wychowanie
Pozostała działalność
w tym:
a) wydatki bieşące
1. wydatki bieşące jednostek budşetowych
w tym:
1.1 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
OGÓŁEM ZMNIEJSZENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

A. WYDATKI BIEŞĄCE
1. wydatki bieşące jednostek budşetowych
1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budşetowych
2. dotacje na zadania bieşące
3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
4. wydatki bieşące realizowane z udziałem środków UE
5. wydatki na poręczenia i gwarancje
6. wydatki na obsługę długu
B. WYDATKI MAJĄTKOWE

Kwota w zł
1 920 000,00
1 920 000,00
1 920 000,00
1 920 000,00
1 920 000,00

26 000,00
26 000,00
26 000,00
26 000,00
26 000,00
150 000,00
150 000,00
150 000,00
150 000,00
150 000,00
2 096 000,00
150 000,00
150 000,00
150 000,00

1 946 000,00

2. 2 Zwiększa się wydatki budşetu, jak ponişej:
Dział Rozdział
010
01010

Nazwa - rodzaj wydatku
Rolnictwo i łowiectwo
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
w tym:
b) wydatki majątkowe
w tym: inwestycje
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jastew, Dębno - Dębczak wraz
z rozbudową oczyszczalni ścieków w Woli Dębińskiej

Kwota w zł
1 685 000,00
1 685 000,00
1 685 000,00
1 685 000,00
1 685 000,00
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Transport i łączność
Drogi publiczne powiatowe

w tym:
b) wydatki majątkowe
w tym: inwestycje
budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Łoniowa - dokumentacja techniczna
60016
Drogi publiczne gminne
w tym:
b) wydatki majątkowe
w tym: inwestycje
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół Gminnego Ośrodka Kultury
w Jastwi - etap II
60078
Usuwanie skutków klęsk şywiołowych
b) wydatki majątkowe
w tym: inwestycje
Odbudowa mostu şelbetonowego w miejscowości Maszkienice
Odbudowa dróg gminnych
60095
Pozostała działalność
w tym:
b) wydatki majątkowe
w tym: inwestycje
Budowa więzi społecznych oraz wspieranie aktywności fizycznej poprzez budowę terenu sportowo - rekreacyjnego w centrum wsi Jaworsko
801
Oświata i wychowanie
80104
Przedszkola
w tym:
a) wydatki bieşące
2. dotacje na zadania bieşące
80195
Pozostała działalność
a) wydatki bieşące
1. wydatki bieşące jednostek budşetowych
w tym:
1.2 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budşetowych
852
Pomoc społeczna
85214
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
a) wydatki bieşące
3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
85219
Ośrodki pomocy społecznej
a) wydatki bieşące
1. wydatki bieşące jednostek budşetowych
W tym:
1.1 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1.2 - wydatki związane z realizacja zadań statutowych jednostek budşetowych
926
Kultura fizyczna
92601
Obiekty sportowe
b) wydatki majątkowe
w tym: inwestycje
Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Maszkienice - dokumentacja
techniczna
OGÓŁEM ZWIĈKSZENIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
A. WYDATKI BIEŞĄCE
1. wydatki bieşące jednostek budşetowych
1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budşetowych
2. dotacje na zadania bieşące
3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
4. wydatki bieşące realizowane z udziałem środków UE

Poz. 3798
826 432,00
26 000,00
26 000,00
26 000,00
26 000,00
217 000,00
217 000,00
217 000,00
217 000,00
415 432,00
415 432,00
415 432,00
410 000,00
5 432,00
168 000,00
168 000,00
168 000,00
168 000,00
7 500,00
6 000,00
6 000,00
6 000,00
1 500,00
1 500,00
1 500,00
1 500,00
26 258,00
17 211,00
17 211,00
17 211,00
9 047,00
9 047,00
9 047,00
4 405,00
4 642,00
16 000,00
16 000,00
16 000,00
16 000,00
16 000,00
2 561 190,00
33 758,00
10 547,00
4 405,00
6 142,00
6 000,00
17 211,00
-
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Poz. 3798,3799

5. wydatki na poręczenia i gwarancje
6. wydatki na obsługę długu
B. WYDATKI MAJĄTKOWE

2 527 432,00

2. 2 Plan wydatków budşetu z uwzględnieniem naniesionych zmian wynosi – 36 969 224,98 złotych; W tym:
1) Wydatki bieşące 29 902 666,98 złotych,
2) Wydatki majątkowe 7 066 558,00złotych.

3. W zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych
z budşetu Gminy Dębno w 2011 roku – załącznik
Nr 1 do Uchwały.
- zmniejszenie kwot dotacji udzielanych z budşetu
Gminy
Z tego

Dz. Rozdział

600
60014

Nazwa

Jednostki
sektora Fin.
Publicznych

Rodzaj dotacji z budżetu

Transport
i łączność
Drogi publiczne
powiatowe

Jednostki
z poza
sektora Fin.
Publiczn.

26 000,00
26 000,00
dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną
między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań
inwestycyjnych - budowa chodników

Ogółem zmniejszenie dotacji
W tym:
- dotacje celowe
W tym:
- dotacje celowe inwestycyjne

26 000,00

26 000,00
26 000,00
26 000,00

- zwiększenie kwot dotacji udzielanych z budşetu Gminy

Dz.

Rozdział

Nazwa

80104

Oświata
i wychowanie
Przedszkola

801

Rodzaj dotacji z budżetu

Jednostki
sektora Fin.
Publicznych

Z tego
Jednostki
z poza sektora Fin.
Publiczn.
6 000,00
6 000,00

Dotacja podmiotowa z budşetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
Ogółem zwiĉkszenie dotacji
W tym:
- dotacje podmiotowe

6 000,00
6 000,00
6 000,00

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Dębno.

§ 4. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Pierzga

§ 3. Uchwała wchodzi w şycie z dniem podjęcia.
3798

3799
3799

UCHWAŁA NR VIII/81/2011
RADY GMINY DĈBNO
z dnia 18 sierpnia 2011 r.
w sprawie utworzenia odrĉbnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 12 § 4 i § 12 ustawy

z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U.
Nr 21, poz. 112 ze zm.) - na wniosek Wójta Gminy Dębno - Rada Gminy Dębno uchwala, co następuje:

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 410

– 25304 –

§ 1. Tworzy się następujący odrębny obwód głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych przez Prezydenta Rzeczypospolitej
na dzień 09 paŝdziernika 2011 r.: Obwód głosowania nr
12 z siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej w Domu
Pomocy Społecznej w Porąbce Uszewskiej 272.
§ 2. Obwód głosowania jest utworzony dla wyborców przebywających w dniu wyborów w Domu Pomocy
Społecznej w Porąbce Uszewskiej, w którym ma siedzibę utworzona odrębna Obwodowa Komisja Wyborcza.

Poz. 3799,3800

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Dębno.
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz wywieszeniu na tablicy
ogłoszeń Urzędu Gminy Dębno i rozplakatowaniu na
terenie jednostki wymienionej w § 1. Egzemplarz uchwały
podlega doręczeniu Wojewodzie Małopolskiemu oraz
Komisarzowi Wyborczemu w Tarnowie.
Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Pierzga

3799

3800
3800

UCHWAŁA NR VIII/84/2011
RADY GMINY DĈBNO
z dnia 18 sierpnia 2011 r.
w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok.
Na podstawie art. 211 i art. 212 z 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)
oraz art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)
– Rada Gminy Dębno uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budşetowej Gminy Dębno na 2011
rok nr I/20/2011 z dnia 27 stycznia 2011 roku, zwanej
dalej „Uchwałą” dokonuje się następujących zmian:
1. w planie dochodów budşetu Gminy Dębno na 2011
rok, określonych w § 1 Uchwały:

1. 1 Zmniejsza się dochody budşetu, jak ponişej:
Lp. Dział
1. 600

Rozdział

Nazwa - treść
Transport i łączność
Drogi wewnętrzne

60017

Kwota
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00

W tym: dochody majątkowe
- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje
i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego § 6630
Ogółem zmniejszenie dochodów budżetowych
50. 000,00
W tym:
- dochody majątkowe
50.000,00
1. 2 Zwiększa się dochody budşetu, jak ponişej:
Lp. Dział Rozdział
1. 010
01095

Nazwa - treść
Rolnictwo i łowiectwo
Pozostała działalność
W tym: dochody majątkowe
- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy
inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego § 6630
Ogółem zwiĉkszenie dochodów budżetowych
W tym:
- dochody majątkowe

1. 3 Plan dochodów budşetu z uwzględnieniem naniesionych zmian wynosi 31 460 105, 84 złote,
w tym:
1) Dochody bieşące wynoszą 29 584 901,84 złote

Kwota
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00

50.000,00
50.000,00

2) Dochody majątkowe wynoszą 1 875 204,00
złote
2. w planie wydatków budşetu Gminy Dębno na 2011
rok, określonych w § 2 Uchwały:

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 410
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Poz. 3800

2. 1 Zmniejsza się wydatki budşetu, jak ponişej:
Dział
600

Rozdział

Nazwa - rodzaj wydatku
Transport i łączność
60017
Drogi wewnętrzne
b) wydatki majątkowe
w tym: inwestycje
Odbudowa drogi transportu rolniczego
754
Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa
75412
Ochotnicze Straże Pożarne
a) wydatki bieşące
3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
854
Edukacyjna Opieka Wychowawcza
85415
Pomoc materialna dla uczniów
a) wydatki bieşące
3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
OGÓŁEM ZMNIEJSZENIE WYDATKÓW BUDŻETU
A. WYDATKI BIEŞĄCE
1. wydatki bieşące jednostek budşetowych
1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budşetowych
2. dotacje na zadania bieşące
3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
4. wydatki bieşące realizowane z udziałem środków UE
5. wydatki na poręczenia i gwarancje
6. wydatki na obsługę długu
B. WYDATKI MAJĄTKOWE

Kwota w zł
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
6 000,00
6 000,00
6 000,00
6 000,00
2 360,00
2 360,00
2 360,00
2 360,00
108 360,00
8 360,00

8 360,00

100 000,00

2. 2 Zwiększa się wydatki budşetu, jak ponişej:
Dział Rozdział
010
01095

Nazwa - rodzaj wydatku
Rolnictwo i łowiectwo
Pozostała działalność

w tym:
b) wydatki majątkowe
w tym: inwestycje
Odbudowa drogi transportu rolniczego
754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
75412
Ochotnicze Straşe Poşarne
b) wydatki majątkowe
w tym: inwestycje
dotacja celowa z budşetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych § 6230
801
Oświata i wychowanie
80101
Szkoły Podstawowe
a) wydatki bieşące
1. wydatki bieşące jednostek budşetowych
w tym:
1.2 – wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budşetowych
OGÓŁEM ZWIĈKSZENIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
A. WYDATKI BIEŞĄCE
1. wydatki bieşące jednostek budşetowych
1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budşetowych
2. dotacje na zadania bieşące
3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
4. wydatki bieşące realizowane z udziałem środków UE

Kwota w zł
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
6 000,00
6 000,00
6 000,00
6 000,00

2 360,00
2 360,00
2 360,00
2 360,00
2 360,00
108 360,00
2 360,00
2 360,00
2 360,00

-

Dziennik Urzędowy
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Poz. 3800,3801

5. wydatki na poręczenia i gwarancje
6. wydatki na obsługę długu
B. WYDATKI MAJĄTKOWE

106 000,00

2. 3 Plan wydatków budşetu z uwzględnieniem naniesionych zmian wynosi – 36 969 224,98 złotych; W tym:
1) Wydatki bieşące 29 896 666,98 złotych,
2) Wydatki majątkowe 7 072 558,00 złotych.

3. W zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych
z budşetu Gminy Dębno w 2011 roku – załącznik Nr 1
do Uchwały.
- zwiększenie kwot dotacji udzielanych z budşetu
Gminy
Z tego

Dz.

Rozdział

754

75412

Nazwa

Rodzaj dotacji z budżetu

Jednostki
sektora Fin.
Publicznych

Bezpieczeństwo
publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
Ochotnicze Straşe
Poşarne

Jednostki
z poza
sektora
Fin.
Publiczn.
6 000,00

6 000,00
dotacja celowa z budşetu na finansowanie
lub dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów
publicznych

6 000,00

Ogółem zwiĉkszenie kwot dotacji
W tym:
- dotacje celowe inwestycyjne

6 000,00
6 000,00

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Dębno.

§ 4. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w şycie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Pierzga

3800

3801
3801

UCHWAŁA NR XI/68/11
RADY GMINY W DRWINI
z dnia 8 sierpnia 2011 r.
w sprawie utworzenia Szkoły Muzycznej I stopnia w Mikluszowicach.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz.1591 ze zm.), art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 157, poz. 1246 z póŝn. zm.) art. 5 ust. 5b, art. 5c pkt 1,
art. 58 ust. 1 i 6 oraz art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,
poz. 2572 z póŝn. zm.) Rada Gminy w Drwini uchwala co
następuje:
§ 1.
1. Z dniem 1 września 2011 r, tworzy się Szkołę Muzyczną I stopnia w Mikluszowicach.
2. Siedzibę szkoły stanowić będzie budynek Zespołu
Szkół w Mikluszowicach.

3. Szkoła będzie prowadzona jako jednostka budşetowa
Gminy Drwinia.
4. Organ prowadzący wyposaşa Szkołę w mienie niezbędne do realizacji celów określonych w Statucie.
§ 2. Organizację Szkoły określa Statut stanowiący
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Drwinia.
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni od
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego
Przewodniczący Rady
Małgorzata Bawół

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 410
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Poz. 3801
Załącznik
do uchwały Nr XI/68/11
Rady Gminy w Drwini
z dnia 8 sierpnia 2011 r.

STATUT
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z póŝn. zm.)
2. Ustawa z dn. 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
(Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z póŝn. zm.)
3. Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 31 sierpnia 2005 r.
w sprawie ramowych statutów publicznych szkół i placówek artystycznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 181 poz. 1507)
4. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków
i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania
uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 174 poz. 1352)
5. Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 7 września 1999 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół
do innych (Dz. U. z 1999r Nr 85 poz. 983)
Rozdział 1
Nazwa Szkoły i inne informacje o Szkole
§ 1. Nazwa Szkoły: Szkoła Muzyczna I stopnia
w Mikluszowicach.
§ 2. Organem prowadzącym Szkołę jest Gmina
Drwinia, a nadzór pedagogiczny nad Szkołą sprawuje
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego za pośrednictwem Centrum Edukacji Artystycznej.
§ 3. Siedzibą szkoły jest miejscowość Mikluszowice,
szkoła mieści się w budynku Zespołu Szkół im. Jana
Pawła II Mikluszowice 228 32-708 Dziewin
§ 4.
1. Szkoła ma charakter umuzykalniający i nie daje
uprawnień zawodowych.
2. Szkoła prowadzi naukę w następujących klasach instrumentów:
a) fortepian
b) skrzypce
c) wiolonczela
d) gitara
e) kontrabas
f) flet poprzeczny
g) saksofon
h) klarnet
§ 5.
1. Szkoła muzyczna moşe posiadać imię, które nadaje
organ prowadzący na wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.
2. Imię szkoły powinno być związane z kierunkiem pracy
wychowawczej szkoły.
3. Szkoła moşe posiadać własny sztandar, godło oraz
ceremoniał szkolny.
§ 6. Szkoła jest jednostką budşetową w rozumieniu przepisów art. 20 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1246
z póŝn. zm.).
Rozdział 2
Cele i zadania
§ 7. Szkoła prowadzi naukę tylko w zakresie przedmiotów artystycznych, w dwóch cyklach kształcenia:
1. sześcioletnim cyklu nauczania (wiek kandydatów 6 –
10 lat);
2. czteroletnim cyklu nauczania (wiek kandydatów 11 –
16 lat).
§ 8. Szkoła realizuje cele i zadania określone
w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.) oraz w przepisach Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
odnoszących się do szkół artystycznych, a w szczególności:
1. rozbudza i rozwija podstawowe zdolności muzyczne;
2. pogłębia zamiłowanie uczniów do muzyki;
3. kształtuje wyobraŝnię muzyczną uczniów;
4. uczy podstaw gry na instrumencie;
5. wychowuje i przygotowuje wraşliwych i świadomych
odbiorców sztuki;
6. kształtuje wraşliwość estetyczną i poczucie piękna;
7. wdraşa uczniów do systematycznej i efektywnej pracy;
8. przygotowuje najzdolniejszych absolwentów do kontynuowania nauki w szkole II stopnia;
9. prowadzi działania opiekuńcze i wychowawcze;
10. bierze czynny udział w şyciu artystycznym środowiska.
§ 9.
1. Szkoła realizuje cele dydaktyczne poprzez:
a) prowadzenie zajęć praktycznych i teoretycznych
w zakresie przedmiotów objętych planem nauczania;
b) realizację programów nauczania dopuszczonych
na podstawie odrębnych przepisów;
c) przeprowadzanie sprawdzianów, ocenianie pracy uczniów, klasyfikowanie i przeprowadzanie
przesłuchań semestralnych, technicznych, egzaminów promocyjnych, końcowych, klasyfikacyjnych i poprawkowych;
d) rozwój kadry nauczycielskiej oraz jej aktywne
uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym;
e) organizowanie imprez prezentujących osiągnięcia wszystkich uczniów (koncerty, przeglądy);
f) uczestniczenie w przesłuchaniach, festiwalach
i konkursach regionalnych i ogólnopolskich;
g) uczestnictwo w koncertach i recitalach wybitnych artystów;
h) współdziałanie z samorządem lokalnym w rozwijaniu działalności kulturalnej poprzez współorganizowanie imprez kulturalnych i innych projektów artystycznych na terenie powiatu
i gminy;
i) czynny udział uczniów w imprezach lokalnych.

Dziennik Urzędowy
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2. Szkoła realizuje cele wychowawczo – opiekuńcze
poprzez:
a) współdziałanie z rodzicami w wychowaniu uczniów,
budowanie pozytywnych relacji na linii nauczyciel –
uczeń – rodzic;
b) stwarzanie atmosfery sprzyjającej dobremu porozumieniu;
c) kształtowanie postaw moralnych i społecznych;
d) wspieranie uczniów w rozwijaniu zdolności do
przeciwstawiania się zagroşeniom współczesnego świata;
e) pracowanie nad kulturą słowa, kulturą osobistą
i kulturą relacji międzyludzkich;
f) rozbudzanie w uczniach zainteresowania kulturą
i zamiłowania do muzyki;
g) opracowywanie programu wychowawczego
szkoły dostosowanego do potrzeb rozwojowych
uczniów oraz potrzeb danego środowiska;
3. Szkoła zapewnia właściwą opiekę na lekcjach
i zajęciach pozalekcyjnych poprzez:
a) obowiązek prowadzenia przez nauczyciela zajęć
dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych,
a takşe odpowiedzialność za wyniki i jakość
swojej pracy oraz za bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów podczas zajęć;
b) opiekę wychowawczą nad uczniami sprawowaną
przez wszystkich nauczycieli szkoły, a w szczególności przez nauczyciela przedmiotu głównego
(wychowawcę) oraz nauczycieli prowadzących
zajęcia z danym uczniem;
c) zapoznawanie uczniów z zasadami bezpieczeństwa i zachowania się na lekcjach i zajęciach
pozalekcyjnych (wychowawca lub opiekun);
d) sprawowanie opieki podczas zajęć i imprez pozaszkolnych przez osoby odpowiednio przeszkolone (sprawowanie opieki i odpowiedzialność za
bezpieczeństwo w drodze zapewniają rodzice).
Rozdział 3
Organy Szkoły
§ 10. Organami szkoły są:
1. Dyrektor Szkoły,
2. Rada Pedagogiczna,
3. Rada Rodziców,
4. Samorząd Uczniowski.
§ 11.
1. Dyrektor Szkoły stoi na jej czele i kieruje jej działalnością, a w szczególności:
a) kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na
zewnątrz;
b) sprawuje nadzór pedagogiczny;
c) sprawuje opiekę nad uczniami;
d) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej;
e) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym placówki, w tym do zaciągnięcia zobowiązań w imieniu i na rzecz szkoły do wysokości środków pozostających w dyspozycji szkoły zgodnie z jej rocznym planem finansowym
i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe
wykonanie;
f) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów
szczególnych;
g) współdziała z innymi szkołami, a zwłaszcza ze
szkołami artystycznymi;
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h) tworzy właściwą atmosferę pracy;
i) zapewnia wszystkim pracownikom i uczniom odpowiednie warunki BHP;
j) zapewnia właściwą organizację pracy szkoły;
k) organizuje współpracę z rodzicami, środowiskiem.
2. Dyrektor Szkoły jest kierownikiem zakładu pracy dla
zatrudnionych w Szkole Nauczycieli i pracowników
nie będących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:
a) zatrudnia i zwalnia nauczycieli i innych pracowników szkoły;
b) przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom szkoły, występuje z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróşnień dla nauczycieli
oraz pozostałych pracowników placówki.
§ 12.
1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły
w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
2. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swej działalności.
Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.
3. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.
4. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział
z głosem doradczym osoby Zaproszone przez jej
przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady
Pedagogicznej.
5. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor
Szkoły.
6. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed
rozpoczęciem roku szkolnego, w kaşdym semestrze
w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikacji
i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieşących potrzeb. Zebrania Rady mogą być organizowane z inicjatywy przewodniczącego organu prowadzącego szkołę lub co
najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.
7. Dyrektor Szkoły przedstawia Radzie Pedagogicznej co
najmniej 2 razy w roku szkolnym ogólne wnioski
wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Szkoły.
8. Rada Pedagogiczna współpracuje z innymi organami
Szkoły.
9. Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej
są obowiązane do nie ujawniania spraw poruszanych na zebraniu, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a takşe nauczycieli
i innych pracowników szkoły.
10. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej
połowy członków.
11. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej
naleşy w szczególności:
a) zatwierdzanie planów pracy Szkoły;
b) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
c) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Szkole;
d) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego
nauczycieli Szkoły;
e) podejmowanie uchwał w sprawie skreśleń z listy
uczniów;
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f) podejmowanie uchwał w sprawach wyraşania
zgody na powtarzanie klasy;
g) ustalanie regulaminu swojej działalności;
h) przygotowanie projektu statutu Szkoły oraz jego
zmian.
12. Do kompetencji opiniodawczych Rady Pedagogicznej naleşy w szczególności:
a) opiniowanie powierzenia stanowiska Dyrektora
Szkoły, gdy konkurs nie wyłonił kandydata, albo
gdy do konkursu nikt się nie zgłosił;
b) przedłuşenie powierzenia stanowiska Dyrektora;
c) opiniowanie wniosków Dyrektora o przyznanie
nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróşnień
d) opiniowanie organizacji pracy Szkoły, w tym
zwłaszcza tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;
e) opiniowanie projektu planu finansowego Szkoły;
f) opiniowanie propozycji Dyrektora Szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć
w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
g) opiniowanie programu wychowawczego Szkoły;
h) opinia w sprawie ustalenia oceny pracy Dyrektora;
i) opinia w sprawie ustalenia 5 lub 6 – dniowego
tygodnia pracy;
j) opinia w sprawie wprowadzenia dodatkowych zajęć
edukacyjnych do szkolnego planu nauczania;
k) opinia w sprawie zasad rekrutacji uczniów do Szkoły, a w szczególności formy, zakresu tematycznego badania przydatności kandydatów oraz sposobów i terminów informowania kandydatów;
l) wybór przedstawicieli Rady Pedagogicznej do zespołu odwołania nauczyciela od oceny pracy;
ł) zgłaszanie i opiniowanie kandydatów na członków komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli.
§ 13.
1. W Szkole działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację ogółu rodziców uczniów.
2. W skład Rady Rodziców wchodzi co najmniej 7 przedstawicieli, wybranych w tajnych wyborach przez
zebranie rodziców uczniów szkoły.
3. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu
rodziców w kaşdym roku szkolnym
4. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie moşe być sprzeczny ze Statutem
Szkoły.
5. Rada Rodziców moşe występować do dyrektora i innych
organów Szkoły, organu prowadzącego Szkołę oraz
organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach Szkoły.
6. Uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną program wychowawczy Szkoły.
7. Opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania Szkoły.
8. Opiniuje projekt planu finansowego składanego przez
Dyrektora Szkoły.
9. W celu wspierania działalności statutowej szkoły Rada
Rodziców moşe gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych ŝródeł.
§ 14.
1. W Szkole działa Samorząd Uczniowski, który tworzą
wszyscy uczniowie Szkoły.
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2. Zasady wybierania i działania organów Samorządu
określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów
w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.
Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami
ogółu uczniów.
3. Regulamin Samorządu nie moşe być sprzeczny ze
Statutem Szkoły.
4. Samorząd moşe przedstawić Radzie Szkoły, Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we
wszystkich sprawach Szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów takich jak:
a) prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
b) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
c) prawo do organizacji şycia szkolnego, umoşliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a moşliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
d) prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej,
e) prawo organizowania działalności kulturalnej,
oświatowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i moşliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z Dyrektorem,
f) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu.
§ 15.
1. W Szkole mogą działać stowarzyszenia i organizacje,
których działanie dopuszczone jest odrębnymi przepisami, a których celem statutowym jest działalność
dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza, z wyjątkiem partii politycznych oraz organizacji o charakterze
subkultur młodzieşowych.
2. Zgodę na zaistnienie stowarzyszeń i organizacji, o których mowa w ust. 1 wyraşa Dyrektor Szkoły, po
uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności
oraz uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej
i Rady Rodziców.
§ 16.
1. Kaşdy z organów Szkoły ma moşliwość swobodnego
działania i podejmowania decyzji w ramach kompetencji.
2. Organy te mają obowiązek współdziałania między
sobą. Organem koordynującym tę współpracę jest
Dyrektor Szkoły.
§ 17.
1. W razie zaistnienia sporów między organami Szkoły
głównym obowiązkiem organów jest dąşenie do ich
rozstrzygnięcia na terenie Szkoły. Organy między sobą ustalają formy i sposoby ich rozstrzygania.
2. W przypadku wyczerpania moşliwości rozstrzygnięcia sporu w formie, o której mowa w ust. 1
organy mogą zwracać się, w zaleşności od rodzaju sporu, do organu prowadzącego Szkołę lub
sprawującego nadzór pedagogiczny nad Szkołą
o jego rozstrzygnięcie.
3. Dopuszcza się moşliwość powoływania komisji,
w skład której wchodzi „rozjemca” zaakceptowany
przez organy będące w sporze.
4. Komisja, o której mowa w ust. 3 po zapoznaniu się
z istotą sporu ma prawo przeprowadzenia postę-
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powania wyjaśniającego według ustalonych przez
siebie zasad. Rozstrzygnięcia komisji są wiąşące
dla stron.
Rozdział 4
Organizacja szkoły
§ 18. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, przerw świątecznych oraz
ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie
organizacji roku szkolnego.

2.
3.
4.

§ 19.
1. Szczegółową organizację pracy Szkoły określa arkusz
organizacyjny opracowany przez Dyrektora.
2. Arkusz organizacyjny Szkoły zatwierdza organ prowadzący po zaopiniowaniu przez nadzór pedagogiczny.
3. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się moşliwość dokonywania zmian w arkuszu organizacyjnym. Zmiany wymagają zatwierdzenia przez organ
prowadzący.
4. Arkusz organizacyjny określa: liczbę pracowników
Szkoły, w tym liczbę stanowisk kierowniczych,
ogólną liczbę godzin zajęć obowiązkowych, oraz
zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków
przydzielonych przez organ prowadzący Szkołę.
5. Na podstawie zatwierdzonego arkusza Dyrektor Szkoły ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację stałych zajęć edukacyjnych z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.
§ 20.
1. Godzina lekcyjna trwa:
a) 30 minut dla zajęć indywidualnych (kl. I-III cykl
6 – letni) oraz fortepianu dodatkowego;
b) 45 minut zajęć indywidualnych (kl. IV-VI cykl 6 –
letni, kl. I-IV cykl 4 – letni)
c) 45 minut dla zajęć zbiorowych – ogólnomuzycznych,
d) 15 minut dla akompaniamentu.
2. Liczbę uczniów na zajęciach określają odrębne przepisy.
3. Szczegółowy tygodniowy rozkład zajęć indywidualnych ustala nauczyciel danego przedmiotu i przedkłada do akceptacji Dyrektorowi Szkoły w terminie
do 15 września kaşdego roku.
4. W przypadku zmian w szczegółowym tygodniowym
rozkładzie zajęć w ciągu roku szkolnego, nauczyciel
ma obowiązek poinformowania o tym Dyrektora
Szkoły w terminie do 7 dni od dokonania zmiany.
5. Rok szkolny rozpoczyna się 1 września, a kończy 31 sierpnia.
6. Terminy zakończenia zajęć dydaktycznych oraz przerw
śródrocznych określają odrębne przepisy.
7. Termin klasyfikacji semestralnej (zakończenie I semestru) ustala się najpóŝniej w czwartym tygodniu
stycznia.
§ 21.
1. Szkoła organizuje bibliotekę na podstawie odrębnych
przepisów.
2. Szczegółową organizację biblioteki szkolnej określa
regulamin biblioteki.
§ 22.
1. Szkoła zapewnia uczniom bezpośrednią i stałą opiekę
w czasie ich pobytu w Szkole, a takşe podczas zajęć

5.

6.
7.
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organizowanych przez Szkołę poza jej terenem. dba
o pełne poczucie bezpieczeństwa uczniów oraz przestrzeganie obowiązujących przepisów bhp i p.poş.
Szkoła odpowiada za bezpieczeństwo ucznia od momentu jego przyjścia do Szkoły do momentu jego
wyjścia ze Szkoły.
Nad uczniami przebywającymi w Szkole podczas
zajęć edukacyjnych sprawują opiekę nauczyciele
prowadzący te zajęcia.
Wyznaczony nauczyciel sprawuje opiekę nad uczniami podczas zajęć poza Szkołą i odpowiada za ich
bezpieczeństwo zgodnie z odrębnymi przepisami.
Opuszczanie miejsca pracy przez nauczyciela (wyjście
w trakcie zajęć) jest moşliwe pod warunkiem, şe
Dyrektor wyrazi na to zgodę, a opiekę nad uczniami
w tym momencie przejmie inny pracownik Szkoły.
Nauczyciel nie moşe wyprosić ucznia z zajęć, jeśli nie
jest w stanie zapewnić mu odpowiedniej opieki.
Zwolnienie ucznia z zajęć z przyczyny odbycia przez
niego innych zajęć w Szkole (u innego nauczyciela)
tylko po uzgodnieniu tego z nauczycielem.

§ 23. Po uzyskaniu zgody Dyrektora Szkoły, nauczyciele i uczniowie poza zajęciami dydaktycznymi mogą
korzystać z pomieszczeń szkolnych.
§ 24. Uczniowie, zgodnie z zasadami ustalonymi
przez Dyrektora Szkoły, mogą wypoşyczać instrumenty
oraz inne pomoce dydaktyczne, z których mogą korzystać w pracy domowej np. instrumenty dęte, smyczkowe, inne.
§ 25.
1. Szkoła współpracuje z rodzicami (prawnymi opiekunami) uczniów w sprawach kształcenia, wychowania i opieki.
2. Rodzicom przysługuje prawo do:
a) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno –
wychowawczych Szkoły i danej klasy;
b) znajomości wewnątrzszkolnego systemu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów;
c) rzetelnej informacji na temat swojego dziecka,
jego postępów w nauce, zachowania i przyczyn
trudności, dostępnej w kaşdym czasie, która na
wniosek nauczyciela lub prośbę rodziców, moşe
być sporządzona w formie pisemnej;
d) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swoich dzieci;
e) zaznajomienia się ze sprawdzonymi i ocenionymi pisemnymi pracami kontrolnymi dziecka;
f) kierowania wszystkich swoich uwag i opinii bezpośrednio do Dyrektora Szkoły;
g) wyraşania i przekazywania opinii na temat pracy
Szkoły organowi nadzorującemu.
3. Szkoła organizuje spotkania z rodzicami stwarzające
moşliwość wymiany informacji oraz dyskusji
w sprawach związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką.
4. Informowanie rodziców o postępach ucznia odbywa się
równieş poprzez organizowanie popisów uczniów,
audycji klasowych, lekcji otwartych, koncertów ogólnoszkolnych.
5. W razie nagłej potrzeby skontaktowania się nauczyciela z rodzicami, Dyrektor Szkoły ma prawo wezwać rodziców ucznia do Szkoły.
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6. Nauczyciele mają obowiązek uczestniczenia w dniach
otwartych w celu skontaktowania się z rodzicami
uczniów.
§ 26. Zasady rekrutacji kandydatów do Szkoły:
1. przyjęcia kandydatów do I klasy Szkoły odbywają się
w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dn. 7 września 1999 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U.
Nr 85 poz. 943).
2. Szkoła organizuje kursy przygotowujące kandydatów
do kształcenia muzycznego. Uczestnictwo w kursie
nie jest jednoznaczne z przyjęciem kandydata do
Szkoły.
3. do klas pierwszych uczniów przyjmuje się na podstawie badania przydatności przeprowadzonego przez
komisję rekrutacyjno – kwalifikacyjną powołaną
przez Dyrektora Szkoły,
4. pierwszeństwo w przyjęciu do Szkoły mają kandydaci,
którzy uzyskali najwyşszą ocenę,
5. wiek nowoprzyjętych uczniów oraz zakwalifikowanie
ich do nauczania w cyklu sześcioletnim lub czteroletnim określają odrębne przepisy,
6. w przypadku wolnych miejsc, po skreśleniu uczniów
istnieje moşliwość uzupełnienia uczniów z listy rezerwowej,
7. termin składania podań do Szkoły określają odrębne
przepisy,
8. szczegółowe zasady przyjmowania kandydatów do
szkoły określają odrębne Przepisy.
9. w indywidualnych przypadkach kandydat moşe się
ubiegać o przyjęcie do Szkoły, do klasy wyşszej niş
pierwsza. Decyzję podejmuje Dyrektor Szkoły na
podstawie ustalenia przez komisję predyspozycji
i poziomu umiejętności odpowiadających programowi klasy, do której kandydat ma być przyjęty,
10. w uzasadnionych przypadkach uczeń, który uczęszczał do innej szkoły muzycznej I stopnia, moşe być
przyjęty do Szkoły do klasy wyşszej niş pierwsza.
Decyzje podejmuje Dyrektor szkoły na podstawie
dokumentów przedłoşonych przez rodziców ucznia.
Rozdział 5
System oceniania
§ 27. System oceniania wewnętrznego oparty jest
na następujących zasadach:
1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych
ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu i postępów opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań
wynikających z podstawy programowej oraz formułowania oceny;
2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
a) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych
b) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu
swego rozwoju
c) motywowanie ucznia do dalszej pracy,
d) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji
o postępach, trudnościach i uzdolnieniach uczniów,
e) umoşliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej;
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3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
a) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich rodziców
b) ocenianie bieşące i ustalanie śródrocznych ocen
klasyfikacyjnych z obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych,
c) ustalanie ocen klasyfikacji końcoworocznych
i warunków ich poprawiania,
d) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,
promocyjnych, poprawkowych
e) ustalanie warunków i trybu uzyskiwania wyşszych
niş przewidywane końcoworocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i nadobowiązkowych
zajęć edukacyjnych z wyjątkiem oceny ustalonej
w trybie egzaminu promocyjnego;
4. Nauczyciele na początku kaşdego roku szkolnego
informują
uczniów
oraz
ich
rodziców
o wymaganiach edukacyjnych, wynikających
z realizowanych przez siebie programów nauczania oraz sposobu sprawdzania osiągnięć
edukacyjnych uczniów
5. Oceny są:
a) jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców,
b) wszystkie oceny ucznia powinny być uwidocznione w dzienniku lekcyjnym,
c) na wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel
ustalający ocenę powinien ją uzasadnić; w przypadku ocen ustalonych przez komisję egzaminacyjną uzasadnienie oceny podejmuje przewodniczący komisji;
6. W uzasadnionych przypadkach uczeń moşe być
zwolniony na czas określony z części zajęć edukacyjnych a decyzję o zwolnieniu podejmuje
Dyrektor na podstawie opinii wystawionej przez
lekarza lub poradnię specjalistyczną.
§ 28.
1. Klasyfikowanie odbywa się według następujących
zasad:
a) klasyfikowanie śródroczne i końcoworoczne polega na ustaleniu ocen klasyfikacyjnych z zajęć
edukacyjnych określonych w szkolnym planie
nauczania z wyłączeniem zajęć, z których uczeń
był zwolniony, co naleşy wpisać zamiast oceny
b) w szkołach artystycznych realizujących wyłącznie kształcenie artystyczne nie ustala się oceny
z zachowania
c) klasyfikowanie uczniów przeprowadza się co
najmniej dwa razy w kaşdym roku szkolnym
d) na tydzień przed końcoworocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej poszczególni nauczyciele są zobowiązani do poinformowania o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych, z wyłączeniem przedmiotów, z których oceny będą ustalane w trybie egzaminów
i wystawione przez komisje egzaminacyjne,
a w sytuacji gdy uczniowi grozi niepromowanie
lub skreślenie z listy uczniów poinformowanie
rodziców na miesiąc przed końcem roku szkolnego.
2. Oceny klasyfikacyjne ustala się w stopniach według
następującej skali:
a) stopień celujący - 6 - oznacza, şe osiągnięcia
ucznia wyraŝnie wykraczają poza wymagania
edukacyjne,
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b) stopień bardzo dobry - 5 - oznacza, şe uczeń całkowicie spełnia wymagania edukacyjne,
c) stopień dobry - 4 - oznacza, şe spełnienie wymagań nie jest pełne, ale nie przewiduje się problemów z dalszym kształceniem
d) stopień dostateczny - 3 - oznacza, şe uczeń spełnił jedynie podstawowe wymagania edukacyjne
co moşe oznaczać trudności w toku dalszego
kształcenia,
e) stopień dopuszczający - 2 - oznacza, şe spełnienie wymagań edukacyjnych jest minimalne
i powaşnie utrudnia a nawet moşe uniemoşliwić
dalsze kształcenie,
f) stopień niedostateczny - 1 - oznacza, şe uczeń
wyraŝnie nie spełnia wymagań edukacyjnych co
uniemoşliwia mu kontynuację kształcenia.
3. Oceny ustala się w następujący sposób:
a) ocenę klasyfikacyjną ustala nauczyciel prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne z wyjątkiem ocen ustalanych przez komisje egzaminacyjne,
b) ocena końcoworoczna ustalana jest przez komisję egzaminacyjną w trybie egzaminu promocyjnego z przedmiotu instrument główny,
c) w celu przeprowadzenia egzaminu promocyjnego
Dyrektor Szkoły powołuje komisję w składzie:
1) Dyrektor jako przewodniczący komisji,
2) nauczyciel uczący ucznia danego przedmiotu,
3) nauczyciel tego samego lub pokrewnego
przedmiotu,
d) ocenę z egzaminu promocyjnego wystawia się
wg skali punktowej:
- 25 pkt - stopień celujący
- 21-24 pkt - stopień bardzo dobry
- 16-20 pkt - stopień dobry
- 13-15 pkt - stopień dostateczny
- 11-12 pkt - stopień dopuszczający
- do 10 pkt - stopień niedostateczny,
e) przy ocenie z egzaminu promocyjnego uwzględnia się w szczególności jakość wykonania artystycznego oraz wysiłek wkładany przez ucznia
w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć edukacyjnych
f) z przeprowadzonego egzaminu promocyjnego
sporządza się protokół, zawierający w szczególności skład komisji, datę egzaminu, program
oraz ocenę ustaloną przez komisję,
g) terminy egzaminów promocyjnych wyznacza
Dyrektor Szkoły,
h) w uzasadnionych przypadkach Rada Pedagogiczna moşe zwolnić ucznia z egzaminu promocyjnego, klasyfikacyjną ocenę końcoworoczną
ustala w tym przypadku nauczyciel prowadzący
dane zajęcia edukacyjne.
4. Uczeń moşe nie być klasyfikowany z jednego, kilku
lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeşeli nauczyciel nie miał podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu
przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie
nauczania.
5. Uczeń nie klasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach edukacyjnych
moşe zdawać egzamin klasyfikacyjny.
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6. Na prośbę ucznia nie klasyfikowanie go z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na
prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów)
Rada Pedagogiczna moşe wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
7. Egzamin klasyfikacyjny z przedmiotu instrument
główny przeprowadza komisja egzaminacyjna
powołana przez Dyrektora. Egzamin klasyfikacyjny z pozostałych przedmiotów przeprowadza
nauczyciel danego przedmiotu.
8. Termin egzaminu klasyfikacyjnego wyznacza Dyrektor Szkoły.
9. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się po
klasyfikacyjnym posiedzeniu Rady Pedagogicznej, ostatnim w danym roku szkolnym, a uzasadnionych przypadkach przed radą pedagogiczną rozpoczynającą następny rok szkolny.
10. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół.
11. Uczeń otrzymuje promocje do klasy wyşszej, jeşeli ze wszystkich -zajęć edukacyjnych otrzymał
ocenę klasyfikacyjną wyşszą od stopnia niedostatecznego z zastrzeşeniem przedmiotu instrument główny oraz kształcenie słuchu, z których
musi uzyskać oceny klasyfikacyjne wyşsze od
stopnia dopuszczającego.
12. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna końcoworoczna, a w przypadku przedmiotu kształcenie słuchu – ocena dopuszczająca, moşe być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego z zastrzeşeniem
§ 28 punktu 21 niniejszego Statutu.
13. Ocena wystawiona przez komisję egzaminacyjną w trybie egzaminu promocyjnego nie moşe
być zmieniona,.
14. Egzamin poprawkowy moşe zdawać uczeń tylko z jednego przedmiotu, a w wyjątkowych
przypadkach, za zgodą Rady Pedagogicznej
z dwóch przedmiotów.
15. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Szkoły nie póŝniej jak w ostatnim tygodniu
ferii letnich, przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej rozpoczynającym nowy rok szkolny.
16. Egzamin poprawkowy przeprowadza powołana
przez Dyrektora Szkoły komisja w składzie:
a) Dyrektor Szkoły - przewodniczący
b) Nauczyciel uczący danego przedmiotu,
c) Nauczyciel tego samego lub pokrewnego
przedmiotu.
17. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego
sporządza się protokół. Do protokołu załącza się
pisemne prace ucznia lub zwięzłą informację
o ustnych odpowiedziach ucznia.
18. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił
do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym
terminie moşe przystąpić do niego w terminie
dodatkowym wyznaczonym przez Dyrektora.
19. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych
w punkcie 11 lub nie zdał egzaminu poprawkowego, podlega skreśleniu z listy uczniów chyba,
şe Rada Pedagogiczna wyrazi zgodę na powtarzanie klasy.
20. W ciągu całego cyklu kształcenia w szkole
uczeń moşe powtarzać klasę tylko jeden raz.
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21. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeşenia
do Dyrektora Szkoły, jeşeli uznają, şe końcoworoczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych
została ustalona niezgodnie z przepisami prawa
dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeşenia mogą być zgłoszone w terminie 7 dni po
zakończeniu zajęć dydaktyczno - wychowawczych.
Rozdział 6
Nauczyciele i inni pracownicy Szkoły
§ 29.
1. W placówce zatrudnia się:
a) pracowników pedagogicznych,
b) pracowników administracji,
c) pracowników obsługi.
2. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli i pracowników administracyjno – obsługowych szkoły
określają odrębne przepisy.
3. Nauczyciel prowadzący pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą jest odpowiedzialny za wyniki
i jakość swojej pracy oraz bezpośrednio powierzonych jego opiece uczniów.
4. Do zadań i obowiązków nauczycieli naleşy w szczególności:
a) odpowiedzialność za şycie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów;
b) prawidłowy przebieg procesu nauczania;
c) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów,
ich zdolności i zainteresowań;
d) bezstronność i obiektywizm w ocenianiu uczniów
w oparciu o załoşenia wewnątrzszkolnego systemu oceniania oraz sprawiedliwe traktowanie
wszystkich uczniów;
e) udzielanie pomocy uczniom w eliminowaniu
niepowodzeń szkolnych;
f) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej;
g) dbałość o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny;
h) rzetelne realizowanie zadań związanych z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi
funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą
i opiekuńczą;
i) kształcenie i wychowanie młodzieşy w umiłowaniu
Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla kaşdego człowieka.
5. Zadaniem nauczyciela przedmiotu głównego jest sprawowanie opieki nad swoimi uczniami, a w szczególności:
a) tworzenie warunków wspomagających rozwój
muzyczny ucznia;
b) inspirowanie działań zespołowych uczniów;
c) otaczanie indywidualną opieką kaşdego wychowanka
d) tworzenie róşnych form şycia zespołowego integrujących zespół uczniowski
e) utrzymywanie kontaktu z rodzicami i włączanie
ich w sprawy şycia klasy i Szkoły.
6. Do zadań i obowiązków pracowników administracji
i obsługi naleşy w Szczególności zadbanie i stworzenie odpowiednich warunków do pracy nauczycieli i uczniów.
§ 30.
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1. W Szkole mogą być utworzone sekcje:
a) fortepianu i teorii;
b) instrumentów strunowych;
c) instrumentów dętych, akordeonu i perkusji.
2. Kaşda sekcja posiada opiekuna, który organizuje jej
pracę poprzez:
a) współodpowiedzialność za dyscyplinę pracy nauczycieli danej sekcji
b) udzielanie pomocy metodycznej młodym nauczycielom;
c) podejmowanie działań słuşących podnoszeniu
poziomu nauczania
d) współorganizowanie przesłuchań śródrocznych
i egzaminów końcoworocznych
e) gromadzenie danych dotyczących wyników nauczania, analizowanie ich oraz formułowanie
wniosków do dalszej pracy;
f) planowanie wewnętrznych i zewnętrznych form
doskonalenia zawodowego;
g) pomoc przy organizowaniu imprez szkolnych
i pozaszkolnych
h) ewaluację szkolnych programów nauczania;
i) zgłaszanie wniosków dotyczących zakupu nowych instrumentów muzycznych, pomocy dydaktycznych i wyposaşenia sal lekcyjnych do
Dyrektora Szkoły;
j) wykonywanie innych zadań związanych z pracą
dydaktyczno – wychowawczą, zlecanych przez
Dyrektora Szkoły.
Rozdział 7
Uczniowie Szkoły, ich prawa i obowiązki
§ 31. Uczeń ma prawo do:
1. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia;
2. znajomości wymagań programowych oraz zasady
kontroli i oceny osiągnięć szkolnych z poszczególnych przedmiotów, jest o tym informowany przez
nauczycieli na początku roku szkolnego;
3. znajomości wewnątrzszkolnego systemu oceniania;
4. uzyskiwania pomocy w przypadku trudności w nauce;
5. opieki wychowawczej, zapewnienia warunków bezpieczeństwa, ochrony przed wszelkimi formami
przemocy fizycznej i psychicznej, ochrony poszanowania jego godności,
6. şyczliwego, podmiotowego traktowania w procesie
dydaktyczno – wychowawczym;
7. rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
8. sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce;
9. korzystania z zasobów bibliotecznych oraz instrumentów
szkolnych zgodnie z obowiązującym regulaminem;
10. udziału w organizowaniu imprez kulturalnych na
terenie Szkoły i poza nią.
§ 32. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w Statucie Szkoły, a w szczególności:
1. systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i w şyciu Szkoły;
2. osiągania pozytywnych wyników nauczania;
3. przestrzegania zasad kultury współşycia w odniesieniu do nauczycieli, kolegów i innych pracowników
Szkoły;
4. dbania o wspólne dobro, ład i porządek w Szkole;
5. uczestniczenia w koncertach i konsultacjach organizowanych przez Szkołę;
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6. dbania o poprawność i kulturę słowa na co dzień;
7. dbania o estetyczny i schludny wygląd.
§ 33.
1. Uczniowie otrzymują nagrody za:
a) ponadprzeciętne wyniki w nauce;
b) wyróşniającą grę na instrumencie;
c) godne reprezentowanie Szkoły na koncertach,
konkursach, festiwalach lub innych imprezach
muzycznych.
2. Do nagród naleşą:
a) ustna lub pisemna pochwała udzielona przez Dyrektora,
b) umieszczenie nazwiska ucznia na liście uczniów
wyróşnionych oraz otrzymania świadectwa
z czerwonym paskiem,
c) nagrody rzeczowe.
§ 34.
1. Uczniowie otrzymują kary za nieprzestrzeganie obowiązków określonych w § 31.
2. Do kar naleşą:
a) ustne lub pisemne upomnienie ucznia przez Dyrektora Szkoły,
b) ustna lub pisemna nagana udzielona przez Dyrektora Szkoły,
c) w szczególnym przypadku skreślenie z listy uczniów.
3. Uczeń ma prawo odwołania się do Dyrektora Szkoły od
decyzji dotyczącej udzielenia kary w terminie do 7 dni
od daty otrzymania kary. Odwołanie w formie pisemnej powinno zawierać stosowną argumentację. Dyrektor rozpatruje odwołanie i udziela pisemnej odpowiedzi w terminie 14 dni od daty wpłynięcia.
§ 35. Uczeń moşe być skreślony z listy uczniów, jeşeli:
1. otrzymał ocenę niedostateczną ze wszystkich zajęć
edukacyjnych z zastrzeşeniem przedmiotów:
a) instrument główny,
b) kształcenie słuchu;
2. otrzymał ocenę dopuszczającą z przedmiotów:
a) instrument główny,
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b) kształcenie słuchu;
3. nie zdał egzaminu poprawkowego;
4. nie zgłosił się w terminie 14 dni od rozpoczęcia roku
szkolnego;
5. przestał uczęszczać na zajęcia szkolne powyşej 1 miesiąca bez podania przyczyny absencji, a rodzice lub
opiekunowie nie odpowiadają na pisemne ich powiadomienie;
6. osiągał słabe wyniki w nauce i w przypadku braku
zainteresowania kształceniem;
7. popełnił wykroczenie naruszające obowiązujące prawo i normy zachowania.
Rozdział 8
Gospodarka finansowa
§ 36.
1. Szkoła Muzyczna I stopnia w Mikluszowicach jest
jednostką organizacyjną Gminy Drwinia i działa jako jednostka budşetowa.
2. Dyrektor dysponuje środkami określonymi w planie
finansowym szkoły i ponosi pełną odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie.
3. Zasady gospodarki finansowej i materialnej określają
odpowiednie przepisy.
Rozdział 9
Postanowienia końcowe
§ 37.
1. Szkoła Muzyczna I stopnia w Mikluszowicach uşywa
pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Placówka prowadzi i przechowuje dokumentację
zgodnie z odrębnymi przepisami.
3. Organem kompetentnym do uchwalania zmian
w Statucie jest Rada Pedagogiczna.
4. W sprawach nieunormowanych w Statucie stosuje się
obowiązujące przypisy.
Przewodniczący Rady
Małgorzata Bawół
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UCHWAŁA NR XI/69/11
RADY GMINY W DRWINI
z dnia 8 sierpnia 2011 r.
w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Samorządowym Przedszkolu w Świniarach.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) w związku z art. 14a ust. 1a
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j.
Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z póŝn. zm.) § 1 pkt 1
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31
sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U.
Nr 161, poz.1080) uchwala się, co następuje:
§ 1. Utworzyć do dnia 31 grudnia 2011 r. Punkt
Przedszkolny w Ispini działający przy Samorządowym
Przedszkolu w Świniarach.

§ 2. Organizację Punktu Przedszkolnego o którym
mowa w § 1 określa załącznik do uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Drwinia.
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Małgorzata Bawół
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Załącznik
do uchwały Nr XI/69/11
Rady Gminy w Drwini
z dnia 8 sierpnia 2011 r.

ORGANIZACJA PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO w Ispini - Nazwa Punktu Przedszkolnego: „Tĉcza”
1. Siedziba: budynek Szkoły Podstawowej w Ispini,
32-709 Drwinia.
2. Cele i zadania Punktu Przedszkolnego: Punkt Przedszkolny realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych
na jej podstawie, a w szczególności:
1) wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka
2) rozwijanie aktywności dziecka wobec siebie, innych ludzi i otaczającego świata,
3) wspomaganie i współdziałanie z rodziną pomagając jej w wychowaniu dzieci
4) przygotowywanie dzieci do nauki w szkole,
5) kształtowanie czynnej postawy dzieci wobec
własnego zdrowia i bezpieczeństwa oraz rozwijanie ich sprawności ruchowej
6) współpraca z poradnią psychologiczno – pedagogiczną w celu udzielenia dziecku konsultacji
i pomocy.
3. Informacje o punkcie przedszkolnym:
1) Punkt Przedszkolny „Tęcza” finansowany jest
w ramach projektu „Partnerstwo dla rodziny”
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet I. Zatrudnienie i integracja społeczna działanie: 1.3. Ogólnopolskie programy
integracji i aktywizacji zawodowej Poddziałanie:
1.3.2 Projekty na rzecz promocji równych szans
kobiet i męşczyzn oraz godzenia şycia zawodowego i rodzinnego.
2) Punkt Przedszkolny działa od poniedziałku do
piątku ( 5 dni w tygodniu);
3) dzienny wymiar godzin zajęć w punkcie, w tym
wymiar godzin przeznaczonych na realizację
podstawy programowej wychowania przedszkolnego wynosi 10 godzin dziennie od 7,00
do 17,00;
4) w punkcie dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach
dodatkowych.
4. Warunki przyjmowania dzieci do punktu przedszkolnego: do punktu przyjmowane są dzieci w wieku
3-5 lat na podstawie regulaminu rekrutacji
5. Organy przedszkola:
1) nauczyciel posiadający kwalifikacje wynikające
z przepisów ustawy – Karta Nauczyciela;
2) rada rodziców stanowiąca reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do punktu.

6. Prawa i obowiązki wychowanków punktu przedszkolnego:
1) Punkt Przedszkolny zapewnia wychowankom
prawo do właściwie zorganizowanego procesu
opiekuńczo-edukacyjnego uwzględniając zasadę:
a) zaspakajania potrzeb dziecka,
b) aktywności,
c) indywidualizacji,
d) organizacji şycia społecznego,
e) integracji;
2) w Punkcie nie stosuje się wobec dzieci przemocy
psychicznej ani fizycznej.
3) wychowankowie są ubezpieczeni od następstw
nieszczęśliwych wypadków
4) opłatę z tytułu ubezpieczenia dziecka uiszczają
rodzice bądŝ opiekunowie.
5) nauczyciel prowadzący Punkt Przedszkolny w porozumieniu z organem prowadzącym moşe dokonać skreślenia dziecka z listy wychowanków, gdy
dziecko nie uczęszcza na zajęcia przez okres
2 tygodni a rodzice nie zgłoszą przyczyny nieobecności dziecka.
7. Obowiązki rodziców :
1) punktualne przyprowadzanie i odbieranie dziecka z Punktu Przedszkolnego
2) jeśli dziecko z Punktu odbiera osoba niebędąca
rodzicem lub prawnym opiekunem, rodzic zobowiązany jest do wcześniejszego przedłoşenia
upowaşnienia dla tej osoby do odbioru dziecka;
3) informowanie o przyczynach nieobecności dziecka
w Punkcie Przedszkolnym, niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach
zakaŝnych
4) rodzice i nauczyciel prowadzący Punkt Przedszkolny ”Tęcza’” zobowiązani są współdziałać
ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego
indywidualnego rozwoju;
8. Zakres zadań nauczyciela prowadzącego Punkt Przedszkolny:
1) nauczyciel prowadzący zajęcia w Punkcie Przedszkolnym realizuje program wychowania przedszkolnego, stanowiący opis realizacji zadań
ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego,
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2) współdziała z rodzicami (prawnymi opiekunami)
w sprawach wychowania i nauczania dzieci,
z uwzględnieniem prawa rodziców (prawnych
opiekunów) do znajomości treści zawartych
w programie wychowania przedszkolnego realizowanym w Punkcie oraz uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju,
3) zachowuje właściwą jakość pracy wychowawczo
– dydaktycznej,
4) prowadzi obserwacje pedagogiczne mające na
celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz je dokumentuje,
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5) współpracuje ze specjalistami świadczącymi
dzieciom pomoc psychologiczno-pedagogiczną
lub opiekę zdrowotną.
6) korzysta z pomocy rodziców (prawnych opiekunów) lub innych pełnoletnich członków rodzin
dzieci, upowaşnionych przez rodziców, w sprawowaniu opieki nad dziećmi w czasie prowadzenia zajęć,
7) prowadzi konsultacje i udziela porad rodzicom
w zakresie pracy z dziećmi;
8) dokumentuje przebieg działalności opiekuńczo –
wychowawczej w danym roku szkolnym w formie dziennika zajęć punktu.
Przewodniczący Rady Małgorzata Bawół
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UCHWAŁA NR XI/71/11
RADY GMINY W DRWINI
z dnia 8 sierpnia 2011 r.
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniĉżnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, z póŝn. zm.), oraz art. 28 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpoşarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 z póŝn. zm.)
Rada Gminy w Drwini uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się wysokość ekwiwalentu dla członków
Ochotniczych Straşy Poşarnych na terenie Gminy, którzy
uczestniczyli :
1) w działaniach ratowniczych (poşary) - w wysokości 10 zł
(słownie: dziesięć złotych) za kaşdą godzinę w działaniu ratowniczym,
2) w pozostałych działaniach ratowniczych (wypadki
drogowe, powodzie, miejscowe zagroşenia, inne
zdarzenia) – w wysokości 5 zł (słownie: pięć złotych) za kaşdą godzinę w działaniu ratowniczym,

3) w szkoleniu poşarniczym organizowanym przez Państwową Straş Poşarną lub Gminę w wysokości 2 zł
(słownie: dwa złote) za kaşdą godzinę szkolenia.
§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXXI/180/09 Rady Gminy Drwinia z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany
uchwały o ustalenie wysokości ekwiwalentu pienięşnego dla członków Ochotniczych Straşy Poşarnych.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Małgorzata Bawół
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UCHWAŁA NR VIII/65/11
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM WIŚNICZU
z dnia 4 lipca 2011 r.
w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy.
W związku z art. 18 ust. 2 pkt 14a i 15 oraz art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717,
Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441,
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 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106,
poz. 675,) na podstawie art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,

poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r.
Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020,
Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104,
z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227,
poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542,
Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280
i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145,
poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618 z 2009 r.
Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206 i Nr 56, poz. 458, Nr 157,
poz. poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, oraz z 2010 r. Nr 44,
poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148,
poz. 991) Rada Miejska w Nowym Wiśniczu uchwala, co
następuje:
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§ 1. W Regulaminie udzielania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na
terenie Gminy, stanowiącym załącznik do uchwały
Nr XXVII/177/05 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu
z dnia 31 marca 2005 r. § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2.
1. Miesięczną wysokość stypendium szkolnego uzaleşnia się od wysokości otrzymanej dotacji celowej
z budşetu państwa, od ilości złoşonych wniosków
oraz sytuacji materialnej wnioskującego.
2. Miesięczną wysokość stypendium uzaleşnia się od
zakwalifikowania ucznia do grupy dochodowej.
Określa się następujące grupy dochodowe:
- I grupa – dochód netto na osobę w rodzinie ponişej 200,00 zł
- II grupa – dochód netto na osobę w rodzinie powyşej 200,00 zł
3. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie
ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie moşe być większa niş kwota,
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o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
4. Stypendium szkolne w I grupie dochodowej nie moşe
być wyşsze miesięcznie niş 200 % kwoty, a w II grupie dochodowej nie moşe być nişsze niş 80 % kwoty o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia
28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
z zastrzeşeniem art. 90 d ust. 13 ustawy o systemie
oświaty.
5. W decyzji o przyznaniu stypendium ustala się czy
będzie ono płacone miesięcznie czy teş w innych
ratach”.
§ 2. Wykonanie powierza się Burmistrzowi Nowego
Wiśnicza.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni od
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Jerzy Łacny
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UCHWAŁA NR VIII/67/11
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM WIŚNICZU
z dnia 4 lipca 2011 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem
Gminy Nowy Wiśnicz na lata 2011-2020.
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 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271
i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116 poz. 1203,
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r.
Nr 17 poz. 128 i Nr 181, poz.1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180,
poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420
i Nr 157 poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146
i Nr 106, poz. 675) oraz art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
(t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 31 poz. 266 i Nr 69, poz. 626,
z 2006 r. Nr 86, poz. 602, Nr 167, poz. 1193 i Nr 249,
poz. 1833, z 2007 r. Nr 128, poz. 902 i Nr 173, poz. 1218
oraz z 2010 r. Nr 3 poz.13) Rada Miejska w Nowym Wiśniczu uchwala, co następuje:
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1.
1. Uchwala się Wieloletni Program Gospodarowania
Mieszkaniowym Zasobem Gminy Nowy Wiśnicz na
lata 2011-2020, zwany dalej Programem.
2. Program opracowano zgodnie z wymogami ustawy
z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie
Kodeksu cywilnego (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 71,
poz. 733 z póŝn. zm.).
3. Program obejmuje lata 2011-2020 i określa podstawowe kierunki działania Gminy Nowy Wiśnicz
w gospodarowaniu zasobem mieszkaniowym.

4. Dla opracowania Programu przyjęto wielkość zasobu
mieszkaniowego Gminy Nowy Wiśnicz według
stanu na dzień 31 maja 2011 roku.
Rozdział 2
Prognoza dotycząca wielkości oraz stanu technicznego
zasobu mieszkaniowego Gminy w poszczególnych
latach 2011-2020 z podziałem na lokale socjalne
i pozostałe lokale mieszkalne.
§ 2.
1. Mieszkaniowy zasób Gminy Nowy Wiśnicz.
1) Zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r.
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,
zadaniem własnym gminy jest tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej.
2) Gmina zaspokaja potrzeby mieszkaniowe gospodarstw o niskich dochodach poprzez zapewnienie im lokalu.
3) Organem opiniodawczym Burmistrza Nowego
Wiśnicza w sprawach mieszkaniowych jest Społeczna Komisja Mieszkaniowa.
4) Mieszkaniowy zasób Gminy Nowy Wiśnicz objęty niniejszym programem tworzą lokale połoşone w budynkach stanowiących własność Gminy
Nowy Wiśnicz.
5) Mieszkaniowy zasób gminy tworzony jest poprzez:
a) wybudowanie lokali przez gminę, bądŝ ich
uzyskanie w drodze adaptacji lub przebudowy innych pomieszczeń,
b) nadbudowę, przebudowę lub rozbudowę
pomieszczeń niemieszkalnych,
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c) nieodpłatne przejęcie lokali na rzecz Gminy.
6) Zasób mieszkaniowy gminy Nowy Wiśnicz wg stanu na 31 maja 2011 r. stanowi 16 budynków,
w których znajduje się 80 lokali mieszkalnych
o łącznej powierzchni uşytkowej mieszkań
3 564,51 m2, usytuowanych w mieszkalnych bu-
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dynkach komunalnych, budynkach szkół, domach
ludowych oraz ośrodkach zdrowia. W zasobie zamieszkuje 260 osób.
2. Wielkość oraz wyposaşenie techniczne mieszkaniowego zasobu Gminy.
Tabela Nr 1.

Podział lokali ze względu na rodzaj budynków
Lp.
1.
2.

Rodzaj budynku

Położenie lokalu

Lokale w komunalnych
budynkach mieszkalnych
Lokale w komunalnych
budynkach
uşyteczności publicznej

Ilość budynków

Liczba lokali

Wolnostojący

8

WDL
Ośrodek Zdrowia
Szkoła Podstawowa

2
2
4
16

Razem

58

Liczba
mieszkańców
195

Powierzchnia
użytkowa w m2
2550,53

9
5
8
80

23
14
28
260

370,42
246,50
397,06
3 564,51

Tabela Nr 2.
Podział lokali ze względu na wyposaşenie techniczne
Nazwa
miejscowości
1.
Chronów
2.
Królówka
3.
Królówka
4.
Leksandrowa
5.
Łomna
6.
Muchówka
7.
Muchówka
8.
Połom Duşy
9.
Wiśnicz Mały
10
Nowy Wiśnicz
11. Nowy Wiśnicz
12. Nowy Wiśnicz
13. Nowy Wiśnicz
14. Nowy Wiśnicz
15. Nowy Wiśnicz
16. Nowy Wiśnicz
RAZEM
Lp.

Lokalizacja

Liczba lokali

Chronów 39
WDL
Ośrodek Zdrowia
Blok nr 3
Szkoła Podst.
Szkoła Podst.
WDL
Szkoła Podst.
Szkoła Podst.
Rynek 16
Rynek 25
Lipnicka 3
Lipnicka 19
Lipnicka 1
Kilińskiego 5
Podzamcze 4

2
4
2
30
2
3
5
1
2
4
2
4
4
11
1
3
80

Powierzchnia
użytkowa w m2
105,80
182,57
101
1064,94
104,7
116,36
187,85
51
125
137,58
94,99
176,30
207,98
724,9
38,04
145,50
3 564,51

Wyposażenie techniczne lokali w instalacjĉ
woda bieżąca
gaz
co
kanalizacja
x
--------x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
---x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
--------x
x
x
x
x
80
78
77
80

Tabela Nr 3.
Podział lokali ze względu na liczbę osób
Lp. Nazwa miejscowości
1.
Chronów
2.
Królówka
3.
Królówka
4.
Leksandrowa
5.
Łomna
6.
Muchówka
7.
Muchówka
8.
Połom Duşy
9.
Wiśnicz Mały
10
Nowy Wiśnicz
11. Nowy Wiśnicz
12. Nowy Wiśnicz
13. Nowy Wiśnicz
14. Nowy Wiśnicz
15. Nowy Wiśnicz
16. Nowy Wiśnicz
RAZEM

Lokalizacja
Chronów 39
WDL
Ośrodek Zdrowia
Blok nr 3
Szkoła Podst.
Szkoła Podst.
WDL
Szkoła Podst.
Szkoła Podst.
Rynek 16
Rynek 25
Lipnicka 3
Lipnicka 19
Lipnicka 1
Kilińskiego 5
Podzamcze 4

Liczba lokali
2
4
2
30
2
3
5
1
2
4
2
4
4
11
1
3
80

Liczba osób zamieszkujących
6
15
5
84
8
11
8
3
6
15
7
15
16
47
5
9
260
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3. Zapotrzebowanie na mieszkania komunalne i socjalne.
Tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb
mieszkaniowych wspólnoty samorządowej naleşy do
zadań własnych gminy. Gmina na zasadach przewidzianych w ustawie o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
zapewnia lokale socjalne i zamienne, a takşe zaspokaja
potrzeby mieszkaniowe gospodarstw domowych
o niskich dochodach w miarę posiadanych zasobów.
Zasadniczym problemem jest jednak niewystarczająca liczba lokali socjalnych, niezbędna do płynnego dostarczenia takich mieszkań zarówno z tytułu niezaspokojonych potrzeb mieszkaniowych osobom posiadającym
bardzo niskie dochody, jak równieş osobom uprawnionym do przydziału takiego lokalu na mocy orzeczonych
wyroków eksmisyjnych, czy osobom opuszczającym
zakład karny.
Głównymi powodami eksmisji najemców z lokali
mieszkalnych, od wierzycieli z róşnych zasobów, są:
- zaległości w opłatach czynszowych,
- wypowiedzenia przez właścicieli prywatnych lokali
umów najmu,
- zamieszkiwanie w lokalu bez tytułu prawnego,
- raşące lub uporczywe naruszanie zasad porządku domowego,
- przemoc w rodzinie.
W związku z nowelizacją Kodeksu postępowania cywilnego, od 5 lutego 2005 roku eksmisja nie moşe być
wykonywana na tzw. "bruk", poniewaş stosownie do
brzmienia art. 1046 k.p.c. eksmisja dłuşnika na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu, z którego nie wynika prawo do lokalu socjalnego, wykonywana jest do
pomieszczenia tymczasowego, w przypadku jeşeli eksmitowany nie opróşni dobrowolnie zajmowanego lokalu, z którego ma orzeczoną eksmisję. Dodać naleşy, şe
obowiązująca ustawa o ochronie praw lokatorów nie
przewiduje tego typu pomieszczeń. Aktualnie Gmina nie
posiada takich pomieszczeń, ani teş nie przewiduje się
ich budowy ani adaptacji. Mając na uwadze ciągły deficyt lokali socjalnych, Gmina podejmuje róşne działania
mające na celu realizację uregulowań ustawowych.
Ponadto naleşy zaznaczyć, iş Gmina zobowiązana
jest równieş do zapewnienia lokali socjalnych w razie
klęski şywiołowej jak np. poşar, powódŝ, katastrofa budowlana, nieprzewidziane zjawiska atmosferyczne typu;
wichura, gradobicie, trąba powietrzna, itp., dlatego teş
powinna dysponować wolnymi lokalami z przeznaczeniem na ten cel. W przypadku wystąpienia takiego zdarzenia Gmina nie posiadając wolnych mieszkań zmuszona jest znaleŝć zakwaterowanie dla tych osób, do
czasu pozyskania lokali zastępczych i ponieść z tego
tytułu koszty. Przewiduje się, iş wielkość zasobu mieszkaniowego Gminy Nowy Wiśnicz będzie utrzymywana
na dotychczasowym poziomie.
Odzysk lokali odbywa się w przypadku śmierci dotychczasowego najemcy, eksmisji bądŝ dobrowolnego
opuszczenia lokalu i kształtuje się średnio na poziomie
jedno lub dwa mieszkania rocznie. W związku z brakiem
lokali socjalnych osobom kwalifikującym się do takich
lokali mogą być przydzielane lokale pełno standardowe
o mniejszej powierzchni mieszkalnej, zapewniającej
jednak wymaganą ustawą minimalną powierzchnię
przypadającą na jedną osobę.
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Gmina ustala następujące kierunki polityki gminy
w zakresie gospodarowania zasobami mieszkaniowymi
Gminy Nowy Wiśnicz:
- naleşy podjąć działania zmierzające do uzyskania lokali
socjalnych,
- przeznaczyć zwolnione, nie uşytkowane budynki uşyteczności publicznej naleşących do zasobów gminy
do adaptacji na lokale mieszkalne i socjalne,
- dokonywać remontów starej substancji mieszkaniowej
celem utrzymania stanu zasobów w dobrym stanie
technicznym.
Rozdział 3
Analiza potrzeb oraz plan remontów i modernizacji
wynikający ze stanu technicznego budynków i lokali
§ 3.
1. Remonty i modernizacje prowadzone będą w miarę
zaistniałych potrzeb i moşliwości finansowych
Gminy.
2. Zakłada się systematyczną poprawę stanu technicznego
zasobu mieszkaniowego Gminy poprzez remonty
i modernizacje polegające w szczególności na:
1) wymianie stolarki,
2) remoncie pokrycia dachowego,
3) modernizacji instalacji centralnego ogrzewania,
4) doprowadzeniu gazu do mieszkań,
5) dociepleniu ścian budynków.
3. Środki na remonty i modernizacje pochodzić będą
z opłat czynszowych lokali mieszkalnych, budşetu
Gminy.
4. Ostateczne kwoty wydatków przeznaczonych na finansowanie remontów i modernizacji określone
zostaną w uchwałach budşetowych na kolejne lata.
Rozdział 4
Planowana sprzedaż lokali mieszkalnych
w latach 2011 – 2020
§ 4.
1. Sprzedaş lokali mieszkalnych wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu Gminy Nowy Wiśnicz odbywać się będzie na dotychczasowych zasadach
w oparciu o obowiązujące przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz według zasad zawartych w uchwale Nr IV/27/03 Rady Miejskiej
w Nowym Wiśniczu z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność gminną.
2. Celem sprzedaşy lokali mieszkalnych powinno być:
1) przemyślana prywatyzacja zasobu mieszkaniowego,
2) pozyskiwanie środków na remonty posiadanych
zasobów,
3) racjonalne gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy.
3. Prywatyzacja zasobu polegać będzie na kontynuowaniu obecnej formy zbywania lokali tj. na moşliwości wykupu lokali mieszkalnych przez ich najemców, a w przypadku nie skorzystania z tej moşliwości przez najemcę, na moşliwości dokonywania
sprzedaşy lokali i budynków na rzecz osób trzecich.
4. Wyłącza się ze sprzedaşy na rzecz najemców:
1) lokale mieszkalne w budynkach, w których znajdują się lokale uşytkowe,
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2) lokale mieszkalne, których najem związany jest
ze stosunkiem pracy,
3) lokale mieszkalne w budynkach uşyteczności
publicznej (np. szkoły, WDL itp.).
5. Za obowiązującą uznaje się zasadę, iş przedmiotem
zbycia mogą być wyłącznie te lokale mieszkalne,
które Gmina Nowy Wiśnicz przeznaczy do zbycia
poprzez podjęcie stosownej uchwały Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu. Biorąc pod uwagę aspekt
realizacji przez gminę zadań własnych nałoşonych
przez ustawodawcę, sprzedaş lokali nie moşe być
przypadkowa i w şadnym stopniu nie moşe pogarszać warunków gospodarowania tym zasobem.
6. Gmina będzie dąşyć do posiadania takich zasobów
mieszkaniowych, które zabezpieczać będą niezbędną ilość lokali socjalnych i lokali przeznaczonych do
wynajmowania zgodnie z zasadami określonymi
w wieloletnim programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.
Rozdział 5
Zasady polityki czynszowej
oraz warunki obniżania czynszu
§ 5.
1. Zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie
praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy
i o zmianie Kodeksu cywilnego, do kompetencji Rady Miejskiej naleşy ustalanie wieloletnich programów gospodarowania mieszkaniowym zasobem
gminy, w tym zasad polityki czynszowej.
2. Czynsz za lokale, których właścicielem jest Gmina
Nowy Wiśnicz ustala organ wykonawczy tej jednostki - Burmistrz Nowego Wiśnicza, w formie zarządzenia.
3. Zasady polityki czynszowej powinny prowadzić do
takiego kształtowania stawek, które pozwoliłyby zapewnić samowystarczalność finansową gospodarki
mieszkaniowej tak, aby pokrywały koszty bieşącego
utrzymania budynków oraz przynajmniej, zgodnie
z art. 8a ustawy o ochronie praw lokatorów, zwrot
kapitału. Takie załoşenie jest jednak trudne do osiągnięcia z uwagi na postępujące uboşenie społeczeństwa, a wysokość stawki czynszu ustalanej dla zasobów gminnych nie moşe przekroczyć 3% wartości
odtworzeniowej lokalu w skali roku.
4. Zasady dotyczące podwyşek czynszu przyjmuje się
następująco:
- podwyşszenie czynszu nie moşe być dokonywane
częściej niş co 6 miesięcy,
- poziom podwyşki rocznego czynszu nie moşe
przekraczać 3% wartości odtworzeniowej lokalu
(wartość odtworzeniowa ogłaszana jest w formie obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego, zgodnie z art. 2
ust. 1 pkt 12 cyt. wyşej ustawy).
5. Nie zakłada się obnişania czynszu.
6. Czynsz za najem lokalu socjalnego nie moşe przekraczać połowy stawki najnişszego czynszu obowiązującego w gminnym zasobie mieszkaniowym.
7. Płatność czynszu oraz opłat niezaleşnych winna następować z góry do dnia 10 kaşdego miesiąca.
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Rozdział 6
Sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami
wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
oraz przewidywane zmiany w tym zakresie
§ 6.
1. Zarządzanie nieruchomościami ustawowo polega na
podejmowaniu decyzji i dokonywaniu czynności
mających na celu:
- zapewnienie właściwej gospodarki ekonomicznofinansowej nieruchomości,
- zapewnienie bezpieczeństwa uşytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości,
- bieşące administrowanie nieruchomościami,
- utrzymanie nieruchomości w stanie niepogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem,
- uzasadnione inwestowanie w nieruchomości.
2. Lokalami wchodzącymi w skład zasobu mieszkaniowego gminy zarządza Zakład Usług Komunalnych
w Nowym Wiśniczu, Urząd Miejski w Nowym Wiśniczu oraz jednostki organizacyjne zarządzające
budynkami uşyteczności publicznej.
3. Przewiduje się przejęcie zarządzania całym zasobem
mieszkaniowym Gminy Nowy Wiśnicz przez Zakład
Usług Komunalnych w Nowym Wiśniczu.
Rozdział 7
Ŝródła finansowania gospodarki mieszkaniowej
§ 7.
1. Ŝródłem finansowania gospodarki mieszkaniowej są:
- dochody z czynszów za lokale mieszkalne,
- dodatki mieszkaniowe,
- środki z budşetu Gminy na przeprowadzenie niezbędnych remontów.
2. Koszty utrzymania zasobu, w tym koszty bieşącej eksploatacji, koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi, koszty remontów bieşących powinny być pokrywane z opłat czynszowych za lokale mieszkalne.
3. Koszty modernizacji i remontów będą pokrywane
częściowo z naleşności czynszowych i częściowo
mogą być pokrywane z budşetu gminy.
Rozdział 8
Wysokość wydatków w kolejnych latach z podziałem
na koszty bieżącej eksploatacji, koszty remontów oraz
koszty modernizacji lokali i budynków wchodzących
w skład mieszkaniowego zasobu Gminy, koszty
zarządu nieruchomościami wspólnymi, których Gmina
jest jednym ze współwłaścicieli, a także wydatki
inwestycyjne.
§ 8.
1. Wysokość wydatków w kolejnych latach, z podziałem
na wydatki bieşące, w tym koszty remontów oraz
koszty modernizacji lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy,
a takşe wydatki majątkowe określi corocznie Rada
Gminy w uchwale budşetowej.
2. Na koszty utrzymania zasobu mieszkaniowego składają się:
- koszty eksploatacji,
- koszty utrzymania w naleşytym stanie porządkowo-sanitarnym budynków oraz ich otoczenia,
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- koszty utrzymania terenów zielonych i posesji,
- koszty przeglądów technicznych budynków, wymaganych przepisami prawa,
- koszty technicznego utrzymania zasobów,
- koszty remontów bieşących,
- koszty konserwacji i usuwania awarii urządzeń
wyposaşenia technicznego,
- koszty zabezpieczenia budynków w przypadku
zdarzeń losowych,
- koszty inwestycji remontów kapitalnych, modernizacji.
Rozdział 9
Opis innych działań mających na celu poprawĉ
wykorzystania i racjonalizacjĉ gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy.
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- wyłączenia ze sprzedaşy lokali związanych ze stosunkiem pracy,
- eliminowania niekontrolowanego podnajmu lokali,
- popierania zamian pomiędzy najemcami lokali
komunalnych w przypadku, kiedy rodzina zajmująca lokal o wyşszym standardzie, z powodu
trudności finansowych, nie jest w stanie utrzymać takiego mieszkania, na lokal o nişszym
standardzie.
2. Powyşszy program moşe ulec zmianie, jeşeli ulegną
zmianie warunki lub potrzeby rzutujące na jego realizację, lub na wielkość przyjętych w nim wskaŝników.
Rozdział 10
Postanowienia końcowe

§ 9.
1. Gmina realizując opracowany program będzie przede
wszystkim dąşyła do osiągnięcia efektywnego gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy, co
w znacznej mierze wymagać będzie podjęcia następujących działań:
- systematycznej poprawy stanu technicznego budynków,
- powiększania istniejącego zasobu poprzez adaptacje powierzchni niemieszkalnych lub części
wspólnych budynku na lokale mieszkalne,

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Wiśnicza.
§ 11. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Jerzy Łacny
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UCHWAŁA NR XIII/72/11
RADY MIEJSKIEJ W RABCE-ZDROJU
z dnia 10 sierpnia 2011 r.
w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego gminy lokali z przeznaczeniem na wynajem jako lokale socjalne.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1
i ust. 2 pkt 4 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r.,
Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) w związku z art. 22 ustawy
z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu
cywilnego (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z póŝn.
zm.) oraz art. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów
prawnych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95 z póŝn. zm.)
Rada Miejska w Rabce-Zdroju uchwala, co nastĉpuje:
§ 1. Wydziela się z mieszkaniowego zasobu gminy
Rabka-Zdrój następujące lokale, z przeznaczeniem na
wynajem jako lokale socjalne :
3806

1. lokal nr 9 w budynku przy ul. Orkana 47
2. lokal nr 2 w budynku przy ul. Parkowa 3
§ 2. Wykonanie Uchwały zleca się Burmistrzowi
Rabki-Zdroju.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju
mgr Maria Górnicka-Orzeł
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UCHWAŁA NR VIII/35/2011
RADY GMINY ŁABOWA
z dnia 5 maja 2011 r.
w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41
ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.), 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 ze zm.), art. 6b
ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zm.),
art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 paŝdziernika 2002 r.
o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200 poz. 1682 ze zm.),
art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja
podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.),
art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych
aktów prawnych ( Dz. U. z 2005 r. Nr 190, poz. 1606 ze
zm.) Rada Gminy Łabowa uchwala, co następuje:
§ 1. Zarządza się pobór w drodze inkasa:
1. podatku od nieruchomości od osób fizycznych,
2. podatku rolnego od osób fizycznych,
3. podatku leśnego od osób fizycznych,
4. opłaty od posiadania psów,
5. powszechnej zryczałtowanej opłaty rocznej z tytułu
odbioru i wywozu odpadów komunalnych.
§ 2. Na inkasentów podatków i opłat określonych
w § 1 wyznacza się nişej wymienione osoby, które dokonywać będą inkasa w czterech ratach podatkowych:

5. Sołectwo Krzyşówka - Józef Gromala
6. Sołectwo Łabowa - Piotr Izworski
7. Sołectwo Łabowiec - Kazimierz Biskup
8. Sołectwo Łosie - Agata Sarata
9. Sołectwo Maciejowa - Agnieszka Zarotyńska
10. Sołectwo Nowa Wieś - Wanda Klimczak
11. Sołectwo Roztoka Wielka - Marek Stanisz
12. Sołectwo Składziste - Jan Szczecina
13. Sołectwo Uhryń - Kazimierz Hasior
§ 3. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 10% od sumy zainkasowanych kwot i terminowo
przekazanych do Urzędu Gminy.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Łabowa.
§ 5. Traci moc uchwała nr VII/59/07 Rady Gminy Łabowa z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie poboru podatku
od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz powszechnej
zryczałtowanej opłaty z tytułu odbioru i wywozu śmieci od
osób fizycznych w drodze inkasa łącznego zobowiązania
pienięşnego oraz wyznaczenia inkasentów i określenia
wysokości wynagrodzenia za inkaso.
§ 6. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Marek Stanisz

1. Sołectwo Barnowiec - Anna Kłębczyk
2. Sołectwo Czaczów - Mieczysław Cabak
3. Sołectwo Kamianna - Władysław Wotus
4. Sołectwo Kotów - Roman Banach
3807
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UCHWAŁA NR XII/73/11
RADY MIEJSKIEJ W RYGLICACH
z dnia 12 sierpnia 2011 r.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr IV/11/10 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 31 grudnia 2010 r.
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 póŝn. zm.), art. 211, art. 212
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z póŝn. zm.) Rada
Miejska w Ryglicach uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budşetu gminy na 2011 rok zgodnie z tabelą Nr 1 do Uchwały.
§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budşetu gminy na 2011 rok zgodnie z tabelą Nr 2 do Uchwały.
§ 3. Wskutek zmian w planie dochodów i wydatków
zwiększa się deficyt budşetu gminy o kwotę 358.790 zł
z kwoty 2.107.858 zł do kwoty 2.466.648 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z zaciągniętych kredytów w kwocie 1.012.276 zł, z zaciągniętych poşyczek w

kwocie 774.952 zł oraz wolnymi środkami finansowymi
w kwocie 679.420 zł.
§ 4.
1. Zwiększa się plan przychodów budşetowych o kwotę
306.890 zł, z kwoty 5.487.732 zł do kwoty 5.794.622 zł.
Na zwiększenie to składa się zwiększenie planowanych poşyczek o kwotę 358.790 zł oraz zmniejszenie
planowanych kredytów o kwotę 51.900 zł.
2. Zmniejsza się planowane kredyty o kwotę 51.900 zł
z kwoty 3.071.570 zł do kwoty 3.019.670 zł.
3. Zwiększa się planowane poşyczki o kwotę 358.790 zł
z kwoty 416.162 zł do kwoty 774.952 zł.
Przychody stanowić będą;
- kredyty w kwocie 3.019.670,00 zł
- poşyczki w kwocie 774.952,00 zł
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- wolne środki finansowe w kwocie 2.000.000,00 zł
jak w tabeli Nr 3 do Uchwały.
§ 5. Zmniejsza się planowane rozchody o kwotę
51.900 zł z kwoty 3.379.874 zł do kwoty 3.327.974 zł jak
w tabeli Nr 3 do Uchwały.
§ 6. Ustala się roczne limity dla:
1. zobowiązań z tytułu nowych kredytów zaciąganych na
pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu – do kwoty 2.000.000,00 zł
2. zobowiązań z tytułu nowych kredytów zaciąganych na
pokrycie planowanego deficytu – do kwoty
1.012.276 zł,
3. zobowiązań z tytułu nowych poşyczek zaciąganych na
wyprzedzające finansowanie ze środków pochodzących z budşetu Unii Europejskiej zadania „ Modernizacja przestrzeni publicznej poprzez renowację podworskiego spichlerza z 1757 r. w Ryglicach
w celu dostosowania go do pełnienia funkcji społeczno - kulturalnych” – do kwoty 416.162 zł.
4. zobowiązań z tytułu nowych poşyczek zaciąganych na
wyprzedzające finansowanie ze środków pochodzących z budşetu Unii Europejskiej zadania „ Odnowa centrum wsi Joniny poprzez budowę infrastruktury drogowej i boiska sportowego” – do
kwoty 358.790 zł.
5. zobowiązań z tytułu nowych kredytów zaciąganych na
spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu
zaciągniętych poşyczek i kredytów – do kwoty
2.007.394 zł.
§ 7. Upowaşnia się Burmistrza Ryglic do:
1. zaciągnięcia kredytów na pokrycie występującego
w ciągu roku przejściowego deficytu budşetowego
do maksymalnej wysokości określonej w § 6 ust. 1
niniejszej uchwały; zabezpieczeniem zaciąganych
kredytów będzie weksel in blanco,
2. zaciągnięcia kredytów na pokrycie planowanego deficytu budşetowego do maksymalnej wysokości
określonej w § 6 ust. 2 niniejszej uchwały; zabezpieczeniem zaciąganych kredytów będzie weksel in
blanco, a spłata zadłuşenia w poszczególnych latach nie moşe przekroczyć maksymalnej wielkości
długu na koniec kaşdego roku – wynikającej z Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryglice,
3. zaciągnięcia poşyczki na wyprzedzające finansowanie
ze środków pochodzących z budşetu Unii Europejskiej zadania pn.: „Modernizacja przestrzeni publicznej poprzez renowację podworskiego spichlerza z 1757 r. w Ryglicach w celu dostosowania go
do pełnienia funkcji społeczno - kulturalnych” do
maksymalnej wysokości określonej w § 6 ust. 3 niniejszej uchwały; zabezpieczeniem zaciągniętej poşyczki będzie weksel in blanco, a spłata zadłuşenia
nastąpi z dotacji i w poszczególnych latach nie moşe przekroczyć maksymalnej wielkości długu na
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koniec kaşdego roku – wynikającej z Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Ryglice,
4. zaciągnięcia poşyczki na wyprzedzające finansowanie ze
środków pochodzących z budşetu Unii Europejskiej
zadania pn.: „Odnowa centrum wsi Joniny poprzez
budowę infrastruktury drogowej i boiska sportowego” do maksymalnej wysokości określonej w § 6
ust. 4 niniejszej uchwały; zabezpieczeniem zaciągniętej poşyczki będzie weksel in blanco, a spłata zadłuşenia nastąpi z dotacji i w poszczególnych latach nie
moşe przekroczyć maksymalnej wielkości długu na
koniec kaşdego roku – wynikającej z Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryglice,
5. zaciągnięcia kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych poşyczek
i kredytów, do maksymalnej wysokości określonej
w § 6 ust. 5 niniejszej uchwały; zabezpieczeniem
zaciąganych kredytów będzie weksel in blanco,
a spłata zadłuşenia w poszczególnych latach nie
moşe przekroczyć maksymalnej wielkości długu na
koniec kaşdego roku – wynikającej z Wieloletniej
prognozy finansowej Gminy Ryglice.
§ 8. Tabela Nr 6 do Uchwały Nr IV/11/10 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 31 grudnia 2010 roku dotycząca
planu przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu
Sołeckiego przyjmuje brzmienie tabeli Nr 4 do niniejszej
uchwały.
§ 9. Ustala się wydatki z tytułu dotacji udzielonych
z Budşetu Gminy Ryglice w roku 2011 podmiotom naleşącym i nie naleşącym do sektora finansów publicznych
w kwocie 1.986.286,22 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do
niniejszej Uchwały.
§ 10. Budşet po zmianach wynosi:
Dochody: 35.099.938,09 zł
Przychody 5.794.622,00 zł
- kredyty 3.019.670,00 zł
- poşyczki 774.952,00 zł
- wolne środki finansowe 2.000.000,00 zł
Razem: 40.894.560,09 zł
Wydatki: 37.566.586,09 zł
Rozchody 3.327.974,00 zł
Razem: 40.894.560,09 zł
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ryglic.
§ 12. Uchwała wchodzi w şycie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Ryglicach
mgr inż. Grzegorz Wojtanowski

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 410
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Tabela Nr 1
do Uchwały Nr XII/73/11
Rady Miejskiej w Ryglicach
z dnia 12 sierpnia 2011 r.

Zmiana planu dochodów Budżetu Gminy Ryglice na 2011 rok
Dział Rozdział
700
70005

750
75075

§

Określenie

Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Dochody z najmu i dzierşawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryto0750
rialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
Administracja publiczna
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci
0960
pienięşnej
Razem:

Dochody
bieżące
90 000,00
90 000,00

Dochody
majątkowe

Razem
dochody
90 000,00
90 000,00

90 000,00

90 000,00

11 200,00
11 200,00

11 200,00
11 200,00

11 200,00

11 200,00

101 200,00

0,00

101 200,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Ryglicach
mgr inż. Grzegorz Wojtanowski
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Tabela Nr 2
do Uchwały Nr XII/73/11
Rady Miejskiej w Ryglicach
z dnia 12 sierpnia 2011 r.

Zmiana planu wydatków Budżetu Gminy Ryglice na 2011 rok

Dziennik Urzędowy
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Tabela Nr 3
do Uchwały Nr XII/73/11
Rady Miejskiej w Ryglicach
z dnia 12 sierpnia 2011 r.
Plan przychodów i rozchodów Budżetu Gminy Ryglice na 2011 rok
A.DOCHODY
B. WYDATKI

35 099 938,09
37 566 586,09

C. NADWYŻKA/
DEFICYT

-2 466 648

F. FINANSOWANIE
/P-R/

2 466 648

P.PRZYCHODY BUDZETU OGÓŁEM:
Z tego:
Klasyfikacja
Określenie
przychodów
952
Przychody z zaciągniĉtych kredytów na rynku krajowym w tym:
952
1. Zaciągnięte kredyty na sfinansowanie planowanego deficytu
952
3. Zaciągnięte kredyty na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
z tytułu zaciągniętych poşyczek i kredytów
952
Przychody z zaciągniĉtych pożyczek na rynku krajowym w tym:
952
Zaciągnięta poşyczka na wyprzedzające finansowanie ze środków pochodzących z budşetu Unii Europejskiej zadania pn: ”Modernizacja przestrzeni publicznej poprzez renowację podworskiego spichlerza z 1757 r. w Ryglicach
w celu dostosowania go do pełnienia funkcji społeczno -kulturalnych”
952
Zaciągnięta poşyczka na wyprzedzające finansowanie ze środków pochodzących z budşetu Unii Europejskiej zadania pn: ”Odnowa centrum wsi
Joniny poprzez budowę infrastruktury drogowej i boiska sportowego.”
950
Wolne środki finansowe
Razem:

5 794 622

R. ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM
Z tego:
Klasyfikacja rozOkreślenie
chodów
992
Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ogółem, w tym:
992
1. Spłata kredytów i poşyczek
992
2. Spłata otrzymanych krajowych poşyczek - w związku z umową zawartą
na realizację programów, projektów finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych
Razem:

Kwota zł
3 019 670
1 012 276
2 007 394
774 952
416 162

358 790

2 000 000
5 794 622
3 327 974
Kwota zł
3 327 974
2 007 394
1 320 580

3 327 974

Przewodniczący Rady Miejskiej w Ryglicach
mgr inż. Grzegorz Wojtanowski

Dziennik Urzędowy
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Tabela Nr 4
do Uchwały Nr XII/73/11
Rady Miejskiej w Ryglicach
z dnia 12 sierpnia 2011 r.

Plan przedsiĉwziĉć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 roku
Sołectwo
Lubcza

Dział

Rozdział

600
60016
754
75412

Określenie
Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
Wydatki bieşące
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Ochotnicze straşe poşarne
Wydatki bieşące

Bistuszowa
600
60016
700
70005
750
75075
921
92195
926
92605

Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
Wydatki bieşące
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Wydatki bieşące
Administracja publiczna
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Wydatki bieşące
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Pozostała działalność
Wydatki bieşące
Kultura fizyczna
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
Wydatki bieşące

Joniny
600
60016

Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
Wydatki bieşące

Wola Lubecka
600
60016

754
75412

Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
Wydatki bieşące
Wydatki majątkowe
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Ochotnicze straşe poşarne
Wydatki majątkowe

Uniszowa
600
60016
700
70005
750
75075
900
90004
921
92195

Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
Wydatki bieşące
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Wydatki bieşące
Administracja publiczna
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Wydatki bieşące
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
Wydatki bieşące
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Pozostała działalność
Wydatki bieşące

Kwota
48 395,30
45 395,30
45 395,30
45 395,30
3 000,00
3 000,00
3 000,00
18 811,83
14 011,83
14 011,83
14 011,83
1 500,00
1 500,00
1 500,00
700,00
700,00
700,00
2 300,00
2 300,00
2 300,00
300,00
300,00
300,00
22 138,00
22 138,00
22 138,00
22 138,00
23 173,35
16 173,35
16 173,35
8 173,35
8 000,00
7 000,00
7 000,00
7 000,00
10 353,00
5 453,00
5 453,00
5 453,00
400,00
400,00
400,00
1 700,00
1 700,00
1 700,00
500,00
500,00
500,00
2 300,00
2 300,00
2 300,00

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 410
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Kowalowa
600
60016
750
75075
758
75818
900
90004

Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
Wydatki bieşące
Administracja publiczna
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Wydatki bieşące
Różne rozliczenia
Rezerwy ogólne i celowe
Wydatki bieşące
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
Wydatki bieşące

Zalasowa
600
60014
60016
700
70005
750
75075

Transport i łączność
Drogi publiczne powiatowe
Wydatki majątkowe
Drogi publiczne gminne
Wydatki bieşące
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Wydatki majątkowe
Administracja publiczna
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Wydatki bieşące

Ryglice
600
60016

700
70005
750
75075
900
90004

Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
Wydatki bieşące
Wydatki majątkowe
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Wydatki bieşące
Administracja publiczna
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Wydatki bieşące
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
Wydatki bieşące
Razem:

26 587,68
23 000,00
23 000,00
23 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 587,68
1 587,68
1 587,68
1 000,00
1 000,00
1 000,00
73 220,74
56 000,00
14 000,00
14 000,00
42 000,00
42 000,00
15 000,00
15 000,00
15 000,00
2 220,74
2 220,74
2 220,74
68 220,40
49 720,40
49 720,40
39 720,40
10 000,00
11 000,00
11 000,00
11 000,00
6 800,00
6 800,00
6 800,00
700,00
700,00
700,00
290 900,30

Przewodniczący Rady Miejskiej w Ryglicach
mgr inż. Grzegorz Wojtanowski

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 410
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XII/73/11
Rady Miejskiej w Ryglicach
z dnia 12 sierpnia 2011 r.

Dział

1

Rozdział

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z Budżetu Gminy Ryglice na 2011 rok /w złotych/

Treść

2

3

600
60014

720
72095

754
75404

Transport i łączność
Drogi publiczne powiatowe
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego
na dofinansowanie własnych
zadań inwestycyjnych i zakupów
inwestycyjnych
* Dotacja dla Powiatu Tarnowskiego na zadanie inwestycyjne
pn: „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 1357 K Tarnów- RygliceOłpiny w m. Zalasowa
Informatyka
Pozostała działalność
Dotacja celowe przekazane do
samorządu województwa na
zadania bieşące realizowane na
podstawie porozumień / umów/
między jednostkami samorządu
terytorialnego
* Dotacja dla Województwa
Małopolskiego na zabezpieczenie
udziału
własnego
w realizacji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet szansą na
lepszy start w przyszłość dla
uczniów Małopolski” realizowanego w ramach Programu
Operacyjnego
Infrastruktura
i Gospodarka 2007-2013
Dotacja celowe przekazane do
samorządu województwa na
inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie
porozumień / umów/ między
jednostkami samorządu terytorialnego
* Dotacja dla Województwa
Małopolskiego na zabezpieczenie udziału własnego w realizacji
projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet
szansą na lepszy start w przyszłość dla uczniów Małopolski”
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Gospodarka 2007-2013
Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa
Komendy Wojewódzkie Policji
Wpłaty od jednostek na fundusz celowy

Dotacje
ogółem:

4
5+6+7+8+9
242 221,00
242 221,00

Dotacje
dla jednostek
spoza sektora finansów
publicznych

Dotacje dla jednostek
sektora finansów publicznych
Podmiotowe
5
0,00
0,00

Przedmiotowa
6
0,00

Celowe

Podmiotowe

Celowe

7

8

9

242 221,00
242 221,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

1 000,00

0,00

55 500,00

1 000,00

0,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

242 221,00

242 221,00

242 221,00

242 221,00

45,22
45,22

0,00
0,00

0,00

45,22
45,22

5,98

5,98

5,98

5,98

39,24

39,24

39,24

39,24

56 500,00

0,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 410

75412

801
80101

80103

80104

80146

853
85333

Dotacja na Fundusz Wsparcia
Policji z przeznaczeniem na nagrody finansowe dla funkcjonariuszy Komisariatu Policji
w - Tuchowie
Ochotnicze straże pożarne
Dotacja celowa z budşetu na
finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
jednostek niezaliczanych do
sektora finansów publicznych
* Dotacja dla Ochotniczej Straşy Poşarnej w Ryglicach na dofinansowanie sprzętu poşarniczego
* Dotacja dla Ochotniczej Straşy Poşarnej w Lubczy na dofinansowanie sprzętu do ratownictwa drogowego
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
Dotacja podmiotowa z budşetu
dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o charakterze publicznym
* Dotacja na 1 ucznia
Oddziały przedszkolne
w szkołach podstawowych
Dotacja podmiotowa z budşetu
dla
niepublicznej
jednostki
systemu oświaty o charakterze
publicznym
* Dotacja na 1 ucznia
Przedszkola
Dotacje
celowe
przekazane
gminie na zadania bieşące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego
* Dotacja na 1 ucznia
Dotacja podmiotowa z budşetu
dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o charakterze
publicznym
* Dotacja na 1 dziecko
Dokształcanie i doskonalenie
nauczycieli
Dotacje celowe przekazane dla
powiatu na zadania bieşące
realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego
* Dotacja dla Powiatu Tarnowskiego na współfinansowanie
działalności Samorządowego
Centrum Edukacji w Tarnowie
Pozostałe zadania w zakresie
polityki społecznej
Powiatowe urzĉdy pracy
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego
na dofinansowanie własnych
zadań bieşących
* Dotacja dla Gminy Miasta
Tarnowa na pokrycie części
kosztów funkcjonowania Lokalnego Punktu Informacyjno –
Konsultacyjnego w Ryglicach

– 25332 –

1 000,00

55 500,00
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1 000,00

0,00

0,00

0,00

55 500,00

55 500,00

55 500,00

36 000,00

36 000,00

19 500,00

19 500,00

716 120,00
400 000,00

0,00
0,00

45 120,00
0,00

400 000,00

0,00

400 000,00

400 000,00

0,00

400 000,00

105 000,00

0,00

105 000,00

0,00

105 000,00
207 120,00

0,00
0,00

0,00

671 000,00
400 000,00

105 000,00

0,00
0,00

0,00

105 000,00

41 120,00

105 000,00
166 000,00

41 120,00

41 120,00

0,00

41 120,00

41 120,00

0,00

0,00

166 000,00

0,00

0,00

166 000,00

166 000,00

0,00

0,00

166 000,00

4 000,00

0,00

4 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 000,00

4 000,00

4 000,00

4 000,00

2 400,00

0,00

2 400,00

2 400,00

2 400,00

2 400,00

2 400,00

2 400,00

2 400,00

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 410
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Gospodarka komunalna
49 000,00
i ochrona środowiska
Gospodarka ściekowa
90001
20 000,00
i ochrona wód
Dotacja przedmiotowa
z budşetu dla zakładu budşeto20 000,00
wego
* Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ryglicach /
dopłata do 1 m3 oczyszczonych
ścieków dostarczanych kolektorem sanitarnym – 2 zł ; dopłata
20 000,00
do 1 m3 oczyszczonych ścieków
dostarczanych wozem asenizacyjnym ze zbiorników bezodpływowych – 12 zł /
90002 Gospodarka odpadami
11 000,00
Dotacja
celowa
przekazana
gminie na zadania bieşące realizowane na podstawie porozu11 000,00
mień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego
Dotacja dla Gminy Szczucina na
zabezpieczenie udziału własnego w realizacji projektu „Demontaş i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających
11 000,00
azbest z obszaru Województwa
Małopolskiego” realizowanego
w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy
90003 Oczyszczanie miast i wsi
18 000,00
Dotacja celowa przekazana
gminie na inwestycje i zakupy
inwestycyjne realizowane na
18 000,00
podstawie porozumień / umów/
między jednostkami samorządu
terytorialnego
Dotacja dla Gminy Tarnów na
modernizację wysypiska śmieci
18 000,00
w Tarnowie
Kultura i ochrona dziedzictwa
921
790 000,00
narodowego
Domy i ośrodki kultury, świe92109
530 000,00
tlice i kluby
Dotacja podmiotowa z budşetu
dla samorządowej instytucji
530 000,00
kultury
* Dotacja dla Ośrodka Kultury
530 000,00
w Ryglicach
92116 Biblioteki
260 000,00
Dotacja podmiotowa z budşetu
dla samorządowej instytucji
260 000,00
kultury
* Dotacja podmiotowa dla Pu260 000,00
blicznej Biblioteki w Ryglicach
926
Kultura fizyczna i sport
130 000,00
Zadania w zakresie kultury
92605
130 000,00
fizycznej i sportu
Dotacja celowa z budşetu na
finansowanie lub dofinansowanie zadań zlecanych do realizacji
stowarzyszeniom, organizacjom
130 000,00
poşytku
publicznego
w celu
upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieşy
Ogółem dotacje, z tego:
1 986 286,22
Ogółem dotacje dla jednostek sektora finan1 129 786,22
sów publicznych
Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora
856 500,00
finansów publicznych
900
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0,00

20 000,00

29 000,00

0,00

0,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 000,00

11 000,00

11 000,00

11 000,00

18 000,00

18 000,00

18 000,00
790 000,00

0,00

0,00

0,00

530 000,00

0,00

0,00

0,00

530 000,00

0,00

0,00

0,00

260 000,00

0,00

0,00

0,00

260 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 130 000,00

0,00

0,00

0,00 130 000,00

530 000,00

260 000,00

130 000,00

790 000,00

20 000,00

319 786,22

671 000,00 185 500,00
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Ogółem dotacje podmiotowe
Ogółem dotacje przedmiotowe
Ogółem dotacje celowe
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1 461 000,00
20 000,00
505 286,22

Przewodniczący Rady Miejskiej w Ryglicach
mgr inż. Grzegorz Wojtanowski
3808
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ZARZĄDZENIE NR 96/11
STAROSTY LIMANOWSKIEGO
z dnia 17 sierpnia 2011 r.
w sprawie: ustalenia średniego miesiĉcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej
w Rabie Niżnej 1 na terenie Powiatu Limanowskiego w 2011 roku.
Na podstawie art. 60 ust. 2 pkt 2, ust. 3 i 4 ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U.
z 2009 r., Nr 175 poz. 1362, Nr 202 poz. 1551, Nr 157
poz. 124, Nr 219 poz. 1706, Nr 221 poz. 1738, Dz. U.
z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 229, Nr 81 poz. 527,
Nr 125 poz. 842, Nr 217 poz. 1427 Dz. U. z 2011 r., Nr 81
poz. 440, nr 106 poz. 622 ), zarządzam co następuje:

przeznaczonym dla osób przewlekle psychicznie chorych
na 2011 rok w wysokości – 2 681,68 zł.
§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w şycie z pierwszym dniem miesiąca następującego po
miesiącu, w którym zostało ogłoszone.

§ 1. Ustalam średni miesięczny koszt utrzymania
mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Rabie Nişnej 1

Starosta Limanowski
Jan Puchała
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ANEKS NR 2/2011
WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO
z dnia 17 sierpnia 2011 r.
w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów
i cmentarzy wojennych, znajdujących siĉ na terenie Gminy Biecz.
do porozumienia w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania
grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących siĉ na
terenie Gminy Biecz, zawartego w dniu 19 sierpnia
2008 r., pomiĉdzy: Panem Jerzym Millerem – Wojewodą Małopolskim, a Gminą Biecz, reprezentowaną przez
Burmistrza Biecza, Panią Urszulĉ Niemiec
Zawarty w dniu 17 sierpnia 2011 r. pomiędzy:
1. Panem Stanisławem Kracikiem – Wojewodą Małopolskim, zwanym dalej „Wojewodą Małopolskim”,
2. Gminą Biecz, zwaną w treści Porozumienia „Gminą”, reprezentowaną przez Burmistrza Biecza, Panią Urszulĉ Niemiec
Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r.
o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
(Dz. U. Nr 31, poz. 206), art. 8 ust. 2 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.), art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 1933 roku o grobach i cmentarzach
wojennych (Dz. U. Nr 39, poz. 311 z póŝn. zm.), ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 157, poz. 1240) oraz w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Bieczu Nr XV/151/2008 z 11 czerwca 2008 r.
w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządo3810

wej dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych połoşonych na obszarze Gminy Biecz, Burmistrz
Biecza i Wojewoda Małopolski wprowadzają do Porozumienia następujące zmiany:
§ 1. W § 2 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„W 2011 r. Gmina otrzymuje dotację w wysokości
10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych), przeznaczoną na wykonanie remontu cmentarza wojennego nr 109,
obejmującego następujący zakres prac:
- naprawa i renowacja uszkodzonego naroşnika muru
ogrodzeniowego,
§ 2. Pozostałe postanowienia Porozumienia nie ulegają zmianie.
§ 3. Aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących
egzemplarzach po dwa dla kaşdej ze stron.
Burmistrz
Urszula Niemiec

Wojewoda Małopolski
Stanisław Kracik

Dziennik Urzędowy
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ANEKS NR 5
WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO
z dnia 7 lipca 2011 r.
w sprawie współpracy w celu realizacji III Etapu Oświĉcimskiego Strategicznego Programu Rządowego.
do Porozumienia o współpracy w celu realizacji III Etapu
Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego,
zawartego w dniu 3 lipca 2008 roku w Warszawie pomiędzy: Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wojewodą Małopolskim i Gminą Oświęcim, zawarty
w dniu 7 lipca 2011 roku w Warszawie pomiędzy:
1) Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji –
reprezentowanym przez Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Pana
Tomasza Siemoniaka,
2) Wojewodą Małopolskim, Panem Stanisławem Kracikiem,
3) Miastem Oświęcim – reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Oświęcim, Pana Janusza Marszałka.
Na podstawie § 1 ust. 2 i § 5 ust. 2 Porozumienia o
współpracy w celu realizacji III Etapu Oświęcimskiego
Strategicznego Programu Rządowego, zawartego w
dniu 3 lipca 2008 roku w Warszawie pomiędzy: Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wojewodą
Małopolskim i Miastem Oświęcim,
Z up. Prezydenta Miasta
Zastępca Prezydenta:
Jan Korzeniowski

§1
1. Ustala się, stanowiące załączniki Nr 1 i 2 do niniejszego Aneksu, harmonogramy rzeczowo – finansowe na realizację przez Miasto Oświęcim zadań
Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego w 2011 roku.
2. Tracą moc zapisy harmonogramów rzeczowo – finansowych dla zadań Programu realizowanych przez
Miasto Oświęcim, stanowiących załączniki Nr 5 i 6
do Aneksu Nr 4 z dnia 25.02.2011 r.
§ 2 Niniejszy Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§ 3 Niniejszy Aneks sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaşdej ze
Stron.
§ 4 Aneks wiąşe Strony z datą jego podpisania.

Z up. Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji:
Sekretarz Stanu
Tomasz Siemoniak

Wojewoda Małopolski
Stanisław Kracik
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ANEKS NR 2/2011
WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO
z dnia 10 sierpnia 2011 r.
w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów
i cmentarzy wojennych, znajdujących siĉ na terenie Gminy Nowy Wiśnicz.
do porozumienia w sprawie powierzenia zadań z zakresu
administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów
i cmentarzy wojennych, znajdujących siĉ na terenie Gminy Nowy Wiśnicz, zawartego w dniu 1 czerwca 2007 r.,
pomiĉdzy: Panem Maciejem Klimą – Wojewodą Małopolskim, a Gminą Nowy Wiśnicz, reprezentowaną przez
Burmistrza Nowego Wiśnicza, Pana Stanisława Gaworczyka.
Zawarty w dniu 10 sierpnia 2011 r. pomiędzy:
1. Panem Stanisławem Kracikiem – Wojewodą Małopolskim, zwanym dalej „Wojewodą Małopolskim”,
2. Gminą Nowy Wiśnicz, zwaną w treści Porozumienia
„Gminą”, reprezentowaną przez Burmistrza Nowego
Wiśnicza, Pana Stanisława Gaworczyka
Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r.
o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
(Dz. U. Nr 31, poz. 206), art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.), art. 6 ust. 3 ustawy z dnia
28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz.
U. Nr 39, poz. 311 z póŝn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)
oraz w związku z uchwałą Rady Miasta Nowy Wiśnicz

Nr VII/38/07 z 3 kwietnia 2007 r. w sprawie przyjęcia zadań
z zakresu administracji rządowej dotyczącego utrzymania
cmentarza wojennego w Muchówce, Burmistrz Nowego
Wiśnicza i Wojewoda Małopolski wprowadzają do Porozumienia następujące zmiany:
§ 1. W § 2 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„W 2011 r. Gmina otrzymuje dotację w wysokości
10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych), przeznaczoną na wykonanie remontu cmentarza wojennego nr 308,
obejmującego:
- renowację pomników kamiennych,
- osadzenie betonowych stelli na nowych fundamentach,
- wycinka drzew rosnących w obrębie cmentarza.”.
§ 2. Pozostałe postanowienia Porozumienia nie ulegają zmianie.
§ 3. Aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących
egzemplarzach po dwa dla kaşdej ze stron.
Burmistrz
Stanisław Gaworczyk

Wojewoda Małopolski
Stanisław Kracik
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POROZUMIENIE NR 1/PG/2011
ZARZĄDU POWIATU MYŚLENICKIEGO
z dnia 18 sierpnia 2011 r.
w sprawie powierzenia Gminie Dobczyce realizacji zadania publicznego dotyczącego opracowania dokumentacji
geologiczno – inżynierskiej w ramach zadania pn. „Przeniesienie infrastruktury komunalnej poza obszar osuwiska
oraz stabilizacja osuwiska w Dziekanowicach”.
zawarte pomiędzy Powiatem Myślenickim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego
działają:

szar osuwiska oraz stabilizacja osuwiska w Dziekanowicach”.

1. Józef Tomal – Starosta Myślenicki
2. Tomasz Suś – Wicestarosta Myślenicki
a Gminą Dobczyce reprezentowaną przez:
1. Marcina Pawlaka – Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce

1. Na realizacje zadania inwestycyjnego określonego
w § 1 Powiat Myślenicki przekaşe Gminie Dobczyce
dotację celową w wysokości 6.002,40 zł (słownie
sześć tysięcy dwa złote 40/100),
2. Przekazanie dotacji nastąpi przelewem na rachunek
bankowy Gminy nr 50 8602 0000 0000 0000 0752
0002,w terminie 14 dni po otrzymaniu wniosku od
Gminy o uruchomienie dotacji,
3. Dotacja moşe być wykorzystana wyłącznie zgodnie
z jej przeznaczeniem, przy uwzględnieniu przepisów Prawo Zamówień Publicznych oraz Ustawy
o Finansach Publicznych.

§ 1. Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 6 i art. 5 ust. 2 ,
art. 12 pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592
z póŝn. zm.) strony ustalają, co następuję:
§ 2. Zgodnie z Uchwałą Nr X/78/2011 Rady Powiatu
Myślenickiego z dnia 28 lipca 2011 roku Powiat Myślenicki powierza a Gmina Dobczyce przyjmuje realizację
zadania publicznego dotyczącego opracowania dokumentacji geologiczno – inşynierskiej w ramach zadania
pn. „Przeniesienie infrastruktury komunalnej poza ob-

§ 3.

§ 4.
1. Ustala się końcowy termin zakończenia realizacji zadania na dzień: 15 grudnia 2011 r.

Dziennik Urzędowy
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2. Odbiór końcowy realizowanego zadania będzie następował przy udziale upowaşnionych przedstawicieli Powiatu Myślenickiego,
§ 5.
1. Rozliczenie dotacji nastąpi nie póŝniej niş do 29 grudnia 2011 r. po przedstawieniu przez Gminę Dobczyce
1) uwierzytelnionych kserokopii faktur związanych
z finansowaniem zadania określonego w § 2
2) uwierzytelnionych kserokopii dowodu wpłaty lub
przelewu bankowego, potwierdzającego dokonanie wydatku.
2. Niewykorzystana kwota dotacji podlega zwrotowi
niezwłocznie, w terminie do 29 grudnia 2011 r. na
rachunek Starostwa Powiatowego w Myślenicach:
BNP Paribas Bank Polska SA Nr 63 1600 1462 0008
4781 6213 8001.
§ 6.
1. Dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem,
pobrana nienaleşnie lub w nadmiernej wysokości
podlega zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości
określonej jak dla zaległości podatkowych naliczonymi od dnia przekazania z budşetu jednostki sa-

Poz. 3813,3814

morządu terytorialnego dotacji w terminie do dnia
29 grudnia 2011 r.
2. Dotacja wraz z odsetkami podlega zwrotowi na rachunek określony w § 5 ust. 2.
§ 7. Zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej, pod rygorem niewaşności.
§ 8. W sprawach nieuregulowanych porozumieniem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego,
ustawy o finansach publicznych oraz inne właściwe
przepisy.
§ 9. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§ 10. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla kaşdej ze stron.
Starosta
Myślenicki
Józef Tomal

Burmistrza
Gminy i Miasta Dobczyce
Marcin Pawlak

Wicestarosta Myślenicki
Tomasz Suś
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UCHWAŁA NR KI–411/385/11
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W KRAKOWIE
z dnia 10 sierpnia 2011 r.
znak sprawy: KI – 43-181/34/11
w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XIII/160/2011 Rady Miasta Zakopane z dnia 14 lipca 2011 r.
w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dzieciĉce na
obszarze Gminy Miasto Zakopane.
Kolegium Izby działając na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z póŝn. zm.) oraz art. 11 ust. 1
pkt 4 ustawy z dnia 7 paŝdziernika 1992 r. o regionalnych
izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577
z póŝn. zm.);
orzeka
o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr XIII/160/2011
Rady Miasta Zakopane z dnia 14 lipca 2011 r. w sprawie
wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dzieciĉce na
obszarze Gminy Miasto Zakopane.
UZASADNIENIE
1. Uchwała Nr XIII/160/2011 Rady Miasta Zakopane
z dnia 14 lipca 2011 r. w sprawie wysokości i zasad
ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących şłobki lub kluby dziecięce na obszarze
Gminy Miasto Zakopane - wpłynęła do Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Krakowie Zespołu Zamiejscowego w Nowym Sączu w dniu 20 lipca 2011 r.
Mając na uwadze treści merytoryczne uchwały, organem nadzoru właściwym do oceny zgodności z prawem uchwały Nr XIII/160/2011, jest Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie na podstawie
art. 90 ust. 2 ustawy dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z póŝn. zm.)
oraz art. 11 ust. 1 pkt 4 i art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia

7 paŝdziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z póŝn. zm.).
Oceniając zgodność z prawem uchwały Nr XIII/160/
2011, Kolegium Izby stwierdziło, şe jej treści merytoryczne wykraczają poza upowaşnienie do stanowienia
przez rady gmin uchwał prawa miejscowego - wynikające z art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece
nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45 poz. 235).
Wykroczenie takie dokonuje się na dwa sposoby.
Uchwałą Nr XIII/160/2011, ustanawia się w istocie podstawę do udzielania dotacji podmiotowych, co koliduje z
upowaşnieniem z art. 60 ust. 2 w zw. z art. 60 ust. 1 tej
ustawy oraz art. 126, art. 127, art. 131 i art. 218 ustawy z
dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 157, poz. 1240; z póŝn. zm.). Drugim rodzajem wykroczenia poza upowaşnienie z art. 60 ust. 2 ustawy
o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 jest fakt wprowadzenia w uchwale przepisów, innych niş dotyczące „wysokości dotacji” i „zasad ustalania dotacji” – co zarazem
koliduje z dotyczącym kompetencji Burmistrza i dotyczącym udzielania dotacji celowych przepisem art. 250
ustawy o finansach publicznych. Ponadto ustalając wysokość dotacji (w § 1 i § 2 uchwały) Rada Miasta nie
skonkretyzowała jakiego obszaru czasowego uczęszczania dziecka do şłobka lub klubu dziecięcego ona dotyczy.
Narusza to „zasadę przyzwoitej legislacji” wynikającą
z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
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2. Według przepisu art. 60 ust. 1 ustawy o opiece nad
dziećmi w wieku do lat trzech, podmioty prowadzące şłobek lub klub dziecięcy z art. 8 ust. 1 ustawy, mogą otrzymać z budşetu gminy dotację celową na kaşde dziecko objęte opieką w şłobku lub
klubie dziecięcym. W dyspozycji kolejnego przepisu art. 60 ust. 2 ww. ustawy zawarto upowaşnienie
dla rady gminy do podejmowania w tym względzie
uchwały określającej wysokość i zasady ustalania
dotacji celowej z art. 60 ust. 1. Mając na uwadze
adresatów kaşdej takiej uchwały i regulowane nią
sytuacje prawne, uznać naleşy, şe uchwała
z art. 60 ust. 2 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 zawiera powszechnie obowiązujące
przepisy „prawa miejscowego” – w rozumieniu art.
87 ust. 2 i art. 94 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Rodzi to określone konsekwencje przy doborze treści merytorycznych dla kaşdej uchwały
z art. 60 ust. 2 ww. ustawy z 4 lutego 2011 r.
Ustalając zakres upowaşnienia ustawowego do wydawania przez rady gmin tego rodzaju uchwał prawa
miejscowego, w pierwszej kolejności uznać naleşy, şe
zastosowane w art. 60 ww. ustawy pojęcie: „dotacja” oznacza szczególny rodzaj wydatku budşetu gminy w rozumieniu art. 126 ustawy o finansach publicznych.
Zgodnie z powołanym przepisem: „Dotacje są to podlegające szczególnym zasadom rozliczania środki z budşetu państwa, budşetu jednostek samorządu terytorialnego oraz z państwowych funduszów celowych przeznaczone na podstawie niniejszej ustawy, odrębnych ustaw
lub umów międzynarodowych, na finansowanie lub
dofinansowanie realizacji zadań publicznych.”.
Kolejnymi elementami składowymi konstrukcji prawnej dotacji z art. 60 ustawy o opiece nad dziećmi
w wieku do lat trzech – jest przesądzenie o jej rodzaju,
şe jest to „dotacja celowa” oraz określenie jej potencjalnych beneficjentów, jako podmiotów prowadzących
şłobki lub kluby dziecięce. Równie podstawowym elementem składowym ustawowej konstrukcji ww. dotacji
celowej, zdaniem Kolegium Izby, jest załoşenie, şe
udzielana dotacja celowa powinna dotyczyć finansowanego nią lub dofinansowanego nią przedsięwzięcia
realizowanego w stosunku do „kaşdego dziecka objętego opieką w şłobku lub klubie dziecięcym”.
Dodatkowym jeszcze elementem konstrukcji ww. dotacji celowej jest załoşenie z art. 60 ust. 1 ww. ustawy, iş
dotacja ta nie jest dotacją udzielaną obligatoryjnie
z mocy ustawy. Ze względu na uşyte w przepisie słowa:
„…moşe otrzymać /…/ dotację celową” - jest to dotacja,
którą beneficjent moşe otrzymać, jeśli rada gminy podjęła uchwałę z art. 60 ust. 2 tej ustawy, zaś beneficjent
wypełni wymagania wynikające z tej części uchwały,
w której rada gminy określiła zasady ustalania dotacji.
Kluczową dla określenia zakresu kompetencji prawotwórczej rad gmin z art. 60 ust. 2 ustawy o opiece nad
dzieckiem w wieku do lat 3 – jest interpretacja zastosowanego w tekście przepisu pojęcia: „dotacja celowa”.
Jego zastosowanie przez ustawodawcę przesądza
o rodzaju dotacji, nadając jej w tym względzie znamiona
właściwe „dotacjom celowym”. Odróşnia to dotację
celową z art. 60 ww. ustawy od innych rodzajów dotacji
przewidzianych w systemie prawnym. Klasyfikację do-
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tacji przewidzianych w przepisach ustawodawstwa
określają normy ogólne wynikające z art. 127, art. 130
oraz art. 131 i art. 218 ustawy o finansach publicznych.
Poprzez nie ustawodawca określił istotę, w tym „przeznaczenie”, jako cechy właściwe dla kaşdej przewidzianej przepisami szczególnymi dotacji celowej (art. 127),
dotacji przedmiotowej (art. 130) i dotacji podmiotowej
(art. 131 i art. 218).
Mając na względzie dodatkowo sformułowany i zarazem zamknięty katalog typów dotacji celowych, jaki
określa przepis art. 127 ustawy o finansach publicznych,
uznać naleşy, şe dotacja ustanowiona dyspozycją art. 60
ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 – wyczerpuje znamiona właściwe dla dotacji celowych na (cyt.):
„finansowanie lub dofinansowanie /…/ ustawowo określonych zadań” – w rozumieniu art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. b
ustawy o finansach publicznych.
Przyjmując, şe przeznaczeniem dotacji celowych
z art. 60 ust. 1 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do
lat 3 – jest finansowanie lub dofinansowanie ustawowo
określonych zadań, do ustalenia pozostaje: na co z woli
ustawodawcy taka dotacja moşe zostać przeznaczona?
Uşyte w przepisie sformułowanie: „opieka w şłobku lub
klubie dziecięcym”, jaką jest objęte kaşde dziecko, powinno oznaczać, şe rzeczą rady gminy winno być wskazanie rodzajów zadań, na które dotacja będzie przeznaczona, jako zadań mieszczących się w ogólnym pojęciu
„sprawowanie opieki nad dziećmi” – w rozumieniu art.
10 tej ustawy. Zgodnie z ostatnio powołanym przepisem
zadaniami takimi moşe być w szczególności:
(1) zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych
zblişonych do warunków domowych;
(2) zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej poprzez prowadzenie zajęć
zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka;
(3) prowadzenie zajęć opiekuńczo wychowawczych
i edukacyjnych uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwy do wieku dziecka.
Zdaniem Kolegium Izby, dotacja z art. 60 ust. 1 ww.
ustawy, jako dotacja celowa (w rozumieniu art. 127
ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o finansach publicznych), nie
jest przeznaczona na sfinansowanie (dofinansowanie)
jakichkolwiek wydatków z tytułu prowadzenia şłobka lub
klubu dziecięcego, ale tylko tych wydatków, które konkretyzuje uchwała rady gminy i wiąşe z zadaniem realizowanym w stosunku do jego odbiorcy, jako kaşdego
dziecka objętego opieką. Przeznaczeniem udzielonej
dotacji ustanowionej na podstawie art. 60 ustawy
z 4.02.2011 r. mogłoby to być: sfinansowanie lub dofinansowanie określonych uchwałą rady gminy kosztów
şywienia, kosztów określonych zajęć edukacyjnych, bądŝ
kosztów świadczeń medycznych (np. szczepienie nie
objęte finansowaniem z Narodowego Funduszu Zdrowia lub świadczenia rehabilitacyjne).
Właściwe dotacjom celowym cechy ustawowe z zakresu ich przeznaczenia i zarazem moşliwego wykorzystania odróşniają dotacje celowe z art. 127 ust. 1 pkt 1
lit. b ustawy o finansach publicznych od przewidzianych
w ustawodawstwie szczególnym „dotacji podmiotowych”. Według art. 131 ustawy o finansach publicznych,
kaşda z dotacji podmiotowych przeznaczana jest na
dofinansowanie wskazanej w ustawie działalności bieşącej ustawowo określonego podmiotu (według art. 218
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ustawy o finansach publicznych podstawą udzielenia
z budşetu samorządu dotacji podmiotowej jest zawsze
przepis ustawowy). Przykładem tego rodzaju dotacji,
odmiennych od dotacji celowych, są dotacje podmiotowe z art. 80 i art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572;
z póŝn. zm.), jako dotacje roczne, liczone odpowiednio
„na kaşdego ucznia”, z przeznaczeniem na dofinansowanie jakichkolwiek wydatków szkoły lub placówki
z tytułu działalności bieşącej w zakresie kształcenia,
wychowania i opieki.
W konkluzji Kolegium Izby stwierdza, şe przeznaczeniem dotacji celowej z art. 60 ust. 1 ustawy o opiece nad
dzieckiem w wieku do lat 3, nie moşe być dofinansowanie do kosztów całości ogólnie rozumianej działalności
opiekuńczej şłobka lub klubu dziecięcego, gdyş takie jej
wykorzystanie, czyniłoby z niej „dotację podmiotową”,
co z kolei nie byłoby zgodne z wolą ustawodawcy, şe
ma to być dotacja celowa.
3. Odnosząc się do regulacji prawnej wyraşonej w uchwale Nr XIII/160/2011 Rady Miasta Zakopane, Kolegium
Izby stwierdza, şe uchwałą tą, w sprzeczności
z upowaşnieniem z art. 60 ust. 2 ustawy o opiece
nad dziećmi w wieku do lat 3, Rada Miasta ustanowiła podstawę prawną do udzielania „dotacji podmiotowej” - w rozumieniu art. 131 i art. 218 ustawy
o finansach publicznych. Świadczą o tym przyjęte
w uchwale zapisy regulujące przeznaczenie i rozliczanie dotacji.
Z przepisów § 1, § 2, § 4, § 8 ust. 2 i 3 uchwały wynika, şe z tytułu prowadzenia opieki wobec kaşdego dziecka osoby zamieszkałej w gminie i zarazem „zatrudnionej” (wg. § 4), jako dziecka uczęszczającego co miesiąc
do şłobka lub klubu dziecięcego, podmiot prowadzący
placówkę będzie otrzymywał odpowiednio dotację na
poziomie 400 zł - na kaşde dziecko uczęszczające do
şłobka oraz na poziomie 200 zł - na kaşde dziecko
uczęszczające do klubu dziecięcego. Wyrazem naruszenia zasady określoności prawa z art. 2 Konstytucji, jest
nieustalenie okresu czasowego, za który beneficjent
otrzymywałby w ww. kwotach dotację na kaşde dziecko
objęte działalnością jego placówki.
Pomimo posłuşenia się pojęciem „dotacja celowa”,
w dyspozycji § 6 ust. 1 uchwały wskazuje się, şe dotacja
(w kwotach, jak z § 1 i § 2) przeznaczona jest (cyt.): „na
sprawowanie opieki nad dzieckiem do lat 3 przez şłobek
lub klub dziecięcy”. W toşsamy sposób przeznaczenie
dotacji zostało określone w § 8 ust. 1 uchwały.
O „podmiotowym” charakterze dotacji ustanowionej
uchwałą NR XIII/160/2011 świadczą równieş ustalenia
odnośnie wniosku o dotację (z § 5 i załącznika
Nr 1) oraz ustalenia określające rodzaje wydatków moşliwych do poniesienia z dotacji (z załącznika Nr 3 w zw.
z § 11 oraz z § 12 ust. 3 pkt 2).
Według uchwały NR XIII/160/2011, warunkiem formalnym otrzymania dotacji jest złoşenie wniosku z § 5 ust. 2
i 3 (na marginesie Kolegium zaznacza, şe ustęp 3
w obrębie zapisu § 5 przyjął błędne oznaczenie cyfrą:
„4”). Wzór wniosku o dotację określa załącznik Nr 1. Co
naleşy podkreślić, w powołanych przepisach § 5
i w załączniku Nr 1, w ogólne nie przewidziano, aby
wnioskujący o dotację podmiot wskazywał cel lub cele
na jakie zamierza wykorzystać udzielaną dotację.
O przeznaczeniu dotacji z góry przesądza przepis § 6
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ust. 1 i § 8 ust. 1 uchwały, şe będzie ona wykorzystywana na sprawowanie opieki nad dzieckiem uczęszczającym do placówki.
O tym, şe dotacja z uchwały NR XIII/160/2011 nie jest
przeznaczona na zadanie (przedsięwzięcie, projekt) konkretnie określone we wniosku o dotację, ale na sfinansowanie (dofinansowanie) do działalności bieşącej
z tytułu prowadzenia şłobka lub klubu dziecięcego –
przesądzają równieş unormowania dotyczące wykorzystania dotacji i finansowego jej rozliczenia. W § 11
uchwały określono termin do przedłoşenie rocznego
rozliczenia dotacji oraz sposób takiego rozliczenia. Beneficjent rozlicza dotację poprzez określenie dla kaşdego
miesiąca kwoty dotacji naleşnej i faktycznej liczby dzieci
oraz poprzez rozliczenie się wydatkami, na które przeznaczył dotację. Przy czym z treści formularza rozliczeniowego wynika, şe dotacja moşe zostać wykorzystana
na jakiekolwiek wydatki bieşące, w tym na wynagrodzenia pracownicze, na pochodne od wynagrodzeń i na
jakiekolwiek inne wydatki bieşące. Takie właśnie przeznaczenie i zarazem moşliwe wykorzystanie dotacji uzyskuje dodatkowe potwierdzenie w § 12 ust. 3 pkt 2
uchwały, gdzie mowa o tym, co w zakresie wykorzystania dotacji Burmistrz moşe skontrolować w şłobku lub
klubie dziecięcym drogą wglądu do dokumentacji finansowej placówki.
4. Według art. 94 Konstytucji, akty prawa miejscowego
wydawane są na podstawie i w granicach upowaşnień zawartych w ustawie. Jak to podkreślił Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 25 maja 1998 r.
(sygn. akt: U 19/97) upowaşnienie do wydania aktu
prawa miejscowego podlega ścisłej wykładni językowej i nie moşe prowadzić do objęcia zakresem
upowaşnienia materii w nim niewymienionej,
zwłaszcza w drodze wykładni celowościowej.
Zdaniem Kolegium Izby, wskazane powyşej treści
uchwały NR XIII/160/2011, którymi określono wysokość
i sposób obliczania dotacji (na kaşde dziecko), a takşe jej
przeznaczenie oraz zakres danych istotnych dla rozliczenia dotacji – dają podstawę do twierdzenia, şe dotacja
ustanowiona kwestionowaną uchwałą jest dotacją
podmiotową – w rozumieniu art. 131 i art. 218 ustawy
o finansach publicznych. Dotacja z uchwały Nr XIII/160/
2011 opiera się w tym zakresie na cechach podobnych
do dotacji podmiotowych z art. 80 i art. 90 ustawy
o systemie oświaty, zaś podjęta regulacja jest zbieşna
z uchwałami prawa miejscowego, których materię,
w odmienny i znacznie szerszy sposób, określają przepisy art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 powołanej ustawy o systemie oświaty.
Wprowadzając powyşszą konstrukcję dotacji podmiotowej, uchwałą NR XIII/160/2011 – Rada Miasta wykroczyła zatem poza upowaşnienie do stanowienia prawa
miejscowego z art. 60 ust. 2 ustawy o opiece nad
dziećmi w wieku do lat 3.
Ponadto regulując inne jeszcze kwestie, niş określone
w upowaşnieniu z art. 60 ust. 2 ustawy o opiece nad
dzieckiem w wieku do lat 3, Rada Miasta Zakopane wykracza poza swoje kompetencje z art. 60 ust. 2 ww.
ustawy.
Upowaşnienie rad gmin z ww. przepisu obejmują bowiem jedynie określenie: (1) wysokości dotacji celowej z
ust. 1 art. 60 oraz (2) zasad ustalania dotacji celowej
z ust. 1 art. 60. Tymczasem przepisami uchwały NR
XIII/160/2011ureulowano ponadto:

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 410

– 25342 –

(a) termin i sposób przekazywania dotacji (w § 10),
(b) termin i sposób rozliczenia dotacji (w § 11 i załączniku Nr 3),
(c) tryb i zakres kontroli beneficjentów dotacji dokonywanej przez Burmistrza Miasta (w § 12).
Şadna z powyşszych kategorii spraw nie mieści się
w materii właściwej określaniu przez radę gminy „wysokości dotacji celowej”, bądŝ „zasad ustalania dotacji
celowej” – w rozumieniu normy kompetencyjnej
z art. 60 ust. 2 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do
lat 3.
Zdaniem Kolegium Izby, regulowanie powyşszych
kwestii w uchwałach z art. 60 ust. 2 ww. ustawy, oprócz
tego, şe wykracza poza upowaşnienie ustawowe, naruszałoby zarazem kompetencje organu wykonawczego
gminy z art. 250 w zw. z art. 2 pkt 2 ustawy o finansach
publicznych.
Zgodnie z art. 250 ustawy o finansach publicznych,
w przypadku gdy odrębne przepisy (lub umowa międzynarodowa) nie określają trybu i zasad udzielania
z budşetu samorządu lub rozliczania dotacji celowej,
kwestie te reguluje organ wykonawczy w umowie
z beneficjentem. Umową określa się w szczególności:
- wysokość dotacji, cel lub opis zakresu rzeczowego
zadania, na które realizację są przekazywane środki
dotacji;
- termin wykorzystania dotacji, nie dłuşszy niş do dnia
31 grudnia roku budşetowego;
- termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji oraz
termin zwrotu niewykorzystanej dotacji (nie dłuşszy
niş określony dla dotacji z budşetu samorządu
w ustawie o finansach publicznych).
Odnosząc powyşsze do normy kompetencyjnej rad
gmin z art. 60 ust. 2 ustawy o opiece nad dziećmi
w wieku do lat 3, stwierdzić naleşy, şe kompetencje rad
gmin nie obejmują moşliwości regulacji całości spraw
dotyczących zasad i trybu udzielania i rozliczania dotacji
celowej z art. 60 ust. 1 tej ustawy. Materia uchwały prawa miejscowego z art. 60 ust. 2 tej ustawy winna ograniczać się do regulacji wysokości dotacji celowej oraz
zasad jej ustalania. Uşyte przez ustawodawcę pojęcie:
„zasady ustalania dotacji celowej”, interpretowane
w kontekście systemowym, w ocenie Kolegium Izby,
mieści w sobie określenie beneficjentów (jako podmioty
prowadzące şłobki lub/i podmioty prowadzące kluby
dziecięce), ustalenie przedmiotu (przeznaczenia) dotacji
celowej, a takşe sposobu obliczania jej wysokości.
Konsekwencją ograniczenia treści uchwały rady gminy
wyłącznie do regulacji kwestii z art. 60 ust. 2 ww. ustawy, jest to, şe pozostałe treści stosunków prawnych
między gminą i beneficjentami dotacji celowej nie są juş
uściślane w drodze stanowienia prawa przez radę gminy. Ulegają natomiast konkretyzacji w indywidualnych
umowach o dotację celową, jako umowach z art. 250
ustawy o finansach publicznych, zawartych z uwzględnieniem art. 60 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do
lat 3 i przepisów uchwały prawa miejscowego - wydanej
w granicach upowaşnienia ustawowego.
Dlatego stwierdzone wykroczenie treściami § 10, § 11
i załącznika Nr 3 oraz § 12 uchwały NR XIII/160/2011 poza zakres upowaşnienia z art. 60 ust. 2 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 - uznano zarazem za
naruszenie kompetencji Burmistrza Miasta Zakopane
z art. 250 ustawy o finansach publicznych. Burmistrz
powinien zatem zawierać z beneficjentem umowę konkretyzującą kwestie nienormowane w ustawie
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i uchwale wydanej na podstawie i w granicach upowaşnienia ustawowego.
5. W dniu 27 lipca 2011 r., uchwałą NR KI-411/366/11
Kolegium Izby wszczęło postępowanie o stwierdzenie niewaşności kwestionowanej uchwały Nr XIII/
160/2011 Rady Miasta Zakopane z dnia 14 lipca 2011 r.
W dniu 8 sierpnia 2011 r. do Izby wpłynęło faksem
pismo procesowe Burmistrz Miasta Zakopane z dnia
5 sierpnia 2011 r. (z powołaniem się na sygnaturę
ww. uchwały Kolegium Izby).
Zdaniem Burmistrza kwestionowana uchwała Rady
Miasta dotyczy dotacji celowej. Burmistrz odwołał się
w tym względzie do zapisu § 6 uchwały twierdząc, şe
o charakterze dotacji, jako dotacji celowej, przesądza
tam uşyta nazwa (tj. dotacja celowa) oraz wskazane jej
przeznaczenia „…na sprawowanie opieki nad dzieckiem
w wieku do lat 3 przez şłobek lub klub dziecięcy”. Według interpretacji Burmistrza, za zbędne z punktu widzenia zasad techniki legislacyjnej, naleşałoby uznawać
„przepisanie” w uchwale Nr XIII/160/2011 określonych
w art. 10 ww. ustawy przykładowych działań, składających się na pojęcie „sprawowanie opieki przez şłobek
lub klub dziecięcy”.
W związku z ww. argumentacją Burmistrza, Kolegium Izby podtrzymuje umotywowany powyşej osąd, şe
przepisami uchwały Nr XIII/160/2011 wprowadzono
„dotację podmiotową”. Świadczy o tym jej przeznaczenie określone ogólnikowo w § 6 ust. 1 i w § 8 ust. 1 oraz
załoşenie, şe wniosek beneficjenta nie będzie wskazywał
konkretnego celu dotacji, o którą się on ubiega (§ 5
i załącznik Nr 1). Potwierdzeniem przeznaczenia dotacji,
właściwego dla „dotacji podmiotowych”, jest określenie
wydatków moşliwych do ponoszenia z dotacji, jako
jakichkolwiek wydatków bieşących z tytułu prowadzenia
şłobka lub klubu dziecięcego – jak w § 12 ust. 3 pkt 2
i w załączniku Nr 3 w zw. z § 11. Kolegium Izby uznaje
zatem, şe powyşszymi rozwiązaniami uchwała Nr XIII/
160/2011 wykroczono poza upowaşnienie ustawowe
wynikające z art. 60 ust. 2 ustawy o opiece nad dziećmi
w wieku do lat 3, przy którego interpretacji uwzględniono
przepisy art. 60 ust. 1 tej ustawy oraz art. 126,
art. 127, art. 131 i art. 218 ustawy o finansach publicznych.
W dalszej części pisma z dnia 5.08.2011 r. Burmistrz
poddał wątpliwości twierdzenie Kolegium, şe postanowienia uchwały odnośnie rozliczenia dotacji oraz kontroli jej wykorzystywania w placówce wykraczają poza
upowaşnienie (delegację) z art. 60 ust. 2 ustawy. Zdaniem Burmistrza, Rada Miasta była władna uregulować
(cyt.): „zasady udzielania dotacji”, do których jego zdaniem naleşy równieş zaliczyć „kontrolę rozliczenia dotacji”. Odwołując się w tym miejscu do treści literalnej
upowaşnienia rad gmin z art. 60 ust. 2 ustawy o opiece
nad dzieckiem w wieku do lat 3, Kolegium Izby stwierdza, şe podejmowane w tym względzie uchwały powinny się ograniczać do regulowania „wysokości dotacji
celowej” oraz „zasad ustalania dotacji celowej”.
Argumenty wskazane wcześniej (w pkt 4) uzasadniają słuszność twierdzenia powtórzonego w ślad za
orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego, iş kaşde
upowaşnienie do wydania aktu prawa miejscowego
podlega ścisłej wykładni językowej i nie moşe prowadzić
do objęcia zakresem upowaşnienia materii w nim niewymienionej, zwłaszcza w drodze wykładni celowościowej. Faktem więc pozostaje, şe pojęcie: „zasady
udzielania dotacji”, stosowane w niektórych przepisach
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ustaw odrębnych wyraşających upowaşnienia do wydania aktu prawa miejscowego, jest niewątpliwie pojęciem
szerszym, niş pojęcie: „zasady ustalania dotacji celowej” – uşyte w dyspozycji art. 60 ust. 2 ustawy o opiece
nad dzieckiem w wieku do lat 3. To ostatnie pojęcie
zastosował ustawodawca i nie jest ono toşsame pojęciu:
„zasady udzielania dotacji”, które uşył Burmistrz w swoim piśmie z 5 sierpnia 2011 r.

Niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze, dotyczące aktu
prawa miejscowego, podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego na podstawie
art. 13 pkt 8a ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu
aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95).

Mając na względzie, şe uchwałą NR XIII/160/2011
Rada Miasta Zakopane naruszyła przepisy określające
kompetencje rad gmin, a zarazem biorąc pod uwagę
niedookreślenie zasad ustalania wysokości kwotowej
dotacji dla şłobków i klubów dziecięcych – stwierdzone
wady i braki regulacji uznano za istotne naruszenia prawa, co skutkuje stwierdzeniem niewaşności uchwały
Nr XIII/160/2011 w całości, na podstawie art. 91 ust. 1
ustawy o samorządzie gminnym.
Z tych względów orzeczono, jak w sentencji.

Na niniejszą uchwałę przysługuje moşliwość wniesienia
skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Krakowie. Skargę tę naleşy wnieść w terminie 30 dni
od daty otrzymania niniejszej uchwały, przy czym naleşy
to uczynić za pośrednictwem Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Krakowie.

POUCZENIE

Przewodniczący Kolegium Izby
Janusz Kot
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UCHWAŁA NR KI-411/387/11
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W KRAKOWIE
z dnia 10 sierpnia 2011 r.
znak sprawy: KI-43-027/40/11
w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr VIII/104/11 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej
z dnia 11 lipca 2011 r. w sprawie zasad przyznawania dotacji ze środków budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska
pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniĉżnych za
przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska na zadania związane z usuwaniem materiałów
budowlanych zawierających azbest.
Kolegium Izby działając na podstawie art. 91 ust. 1
i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.),
art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 paŝdziernika 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r.
Nr 55, poz. 577 z póŝn. zm.);
o r ze k a
o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr VIII/104/11
Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 11 lipca
2011 r. w sprawie zasad przyznawania dotacji ze środków budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniĉżnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze
środowiska na zadania związane z usuwaniem materiałów budowlanych zawierających azbest.
UZASADNIENIE
Uchwała Nr VIII/104/11 Rady Miejskiej w Dąbrowie
Tarnowskiej z dnia 11 lipca 2011 r. wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, Zespołu Zamiejscowego w Tarnowie w dniu 13 lipca 2011 r.
Rada Miejska w Dąbrowie Tarnowskiej podjęła
przedmiotową uchwałę, powołując się w podstawie
prawnej na przepisy art. 400a ust. 1 pkt 8, art. 403 ust. 4
pkt 1 i ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150
z póŝn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.).

W załączniku do uchwały w § 1 ust. 1 Rada Miejska
postanowiła: „ Regulamin określa zasady przyznawania
osobom fizycznym, wspólnotom mieszkaniowym, osobom prawnym oraz przedsiębiorcom dotacji ze środków
budşetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na zadania związane z usuwaniem materiałów budowlanych zawierających azbest”. Zaś w § 2 ust. 1 załącznika do uchwały
określono co naleşy rozumieć pod pojęciem dotacji,
a mianowicie wypłaty ze środków budşetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na sfinansowanie kosztów inwestycyjnych poniesionych w związku z realizacją zadań wymienionych w § 1 uchwały.
Badając zgodność uchwały VIII/104/11 z prawem, Kolegium Izby stwierdziło, şe jakkolwiek pokrywanie kosztów inwestycyjnych poniesionych w związku z usuwaniem materiałów budowlanych zawierających azbest
przez podmioty określone w § 1 ust. 1 załącznika do
uchwały, mieści się w zakresie zadań własnych Gminy
Dąbrowa Tarnowska z art. 403 ust. 2 w zw. z art. 400a
ust. 1 pkt 8 Prawa ochrony środowiska, jednak przedsięwzięcie tego rodzaju nie stanowiłoby „inwestycji
z zakresu ochrony środowiska”, a co za tym idzie, nie
moşna ich finansować w formie „dotacji celowej” przewidzianej w art. 403 ust. 4-6 ustawy.
Zdaniem Kolegium Izby, Gmina moşe wykonywać
powyşsze zadanie własne (tj. finansować cele ochrony
środowiska z art. 400a ust. 1 pkt 8 ustawy) czyniąc to
w drodze wydatków bezpośrednich z budşetu, czyli
płacąc za usługę uprzednio zakontraktowanemu przez
siebie wykonawcy zadania nie-inwestycyjnego na zasadach z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591;
z póŝn. zm.) w zw. z art. 403 ust. 3 Prawa ochrony śro-
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dowiska. Udzielenie dotacji na zadanie nie stanowiące
inwestycji z zakresu ochrony środowiska musiałoby
mieć podstawę w wyraŝnym przepisie prawnym. Tymczasem powołane w uchwale przepisy art. 403 ust. 4 i 5
dopuszczają posłuşenie się dotacją, ale tylko w celu
sfinansowania inwestycji z zakresu ochrony środowiska.
Według Kolegium Izby, dotacja na finansowanie lub
dofinansowanie inwestycji, o której mowa w art. 403
ust. 4-6 Prawa ochrony środowiska musi spełniać łącznie
dwie cechy. Po pierwsze musi być „dotacją inwestycyjną”
czyli wsparciem finansowym, które po stronie beneficjenta
w sposób bezpośredni prowadzi do powstania rzeczy (dobra) stanowiącej środek trwały, bądŝ prowadzi do ulepszenia istniejącego środka trwałego – w rozumieniu art. 3
pkt 15, 16, 17 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223; z póŝn. zm.).
Po drugie, aby udzielaną z budşetu Gminy dotację inwestycyjną uznawać za „finansującą ochronę środowiska lub
gospodarkę wodną” w rozumieniu art. 403 ust. 4 i 2 Prawa
ochrony środowiska, inwestycja ta musi być inwestycją
z zakresu celów ochrony środowiska z art. 400a ust. 1 pkt 2,
5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 Prawa ochrony środowiska.
Skoro przeznaczenie dotacji przewidzianej na usuwanie materiałów budowlanych zawierających azbest nie
prowadziłoby do inwestycji z zakresu ochrony środowiska, Kolegium Izby wszczęło postępowanie o stwierdzenie niewaşności uchwały Nr VIII/104/11Rady Miejskiej
w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 11 lipca 2011 r., o czym
powiadomiono władze Gminy.
Zaznaczyć naleşy, iş według art. 126 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 157, poz. 1240; z póŝn. zm.) dotacja jest szczególnym
rodzajem wydatków budşetu. Udzielanie dotacji nie jest
przy tym zadaniem, ale stanowi finansową formę wykonania określonych w prawie zadań publicznych samorządu, do których odsyła art. 216 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Będąca formą finansowej realizacji
zadań publicznych, dotacja moşe być udzielana wyłącznie w oparciu o wyraŝny przepis ustawy lub umowy
międzynarodowej. Z kaşdym przewidzianym w ustawach tytułem prawnym do udzielenia dotacji, ustawodawca wiąşe szczególne uprawnienia i obowiązki organu i beneficjenta, a takşe działanie przepisów wspólnych
wszystkim dotacjom, w tym unormowań dotyczących
zwrotu dotacji (art. 251 i art. 252 ustawy o finansach
publicznych) i przepisów regulujących umowę o udzielenie dotacji celowej (art. 250). Z kaşdą dotacją prawo
wiąşe równieş właściwą dotacjom szczególną odpowiedzialność organu i beneficjenta przewidzianą w art. 8 i 9
ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za
naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U.
z 2005 r. Nr 14, poz. 114; z póŝn. zm.). Mając na uwadze
łącznie traktowane przepisy dotyczące dotacji, udzielenie dotacji z budşetu samorządu musi opierać się na
wyraŝnych podstawach prawnych. Pomijając kwestie
umów międzynarodowych, podstawy prawne dla udzielania dotacji mają oparcie w przepisach ustawy, a niekiedy dodatkowo w przewidzianym w ustawie akcie
wykonawczym, w tym w uchwale prawa miejscowego
wydanej na podstawie i w granicach delegacji ustawo3815
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wej. Przepisy ustawy i aktów wykonawczych regulują
krąg beneficjentów dotacji, jej przeznaczenie, sposób
ustalania wysokości dotacji, jej przekazywanie oraz
sposób i termin rozliczenia się z wykorzystania dotacji.
Co wymaga podkreślenia, w art. 403 ust. 4-6 Prawa
ochrony środowiska ustawodawca nie przewidział moşliwości udzielania dotacji na cele ochrony środowiska,
jako takie, ale wyłącznie na te, które są inwestycją
z zakresu ochrony środowiska. Tak jak koszty usunięcia
materiałów budowlanych zawierających azbest jako
„inwestycja”, nie są inwestycją związaną z celami
ochrony środowiska z art. 400a ust. 1 pkt 8 Prawa
ochrony środowiska. Wymiana pokrycia dachowego lub
wykonanych z azbestu elementów elewacji budynku nie
jest inwestycją z zakresu gospodarki odpadami w rozumieniu art. 403 ust. 4 w zw. z art. 400a ust. 1 pkt 8 Prawa
ochrony środowiska.
Nie kwestionując samej moşliwości finansowania
ww. wydatków w drodze zapłaty za usługi wykonawców
zamówionych przez Gminę Dąbrowa Tarnowska, jako
wydatków bezpośrednich budşetu, Kolegium Izby wskazuje, şe z tego powodu, iş przedsięwzięcie z zakresu
ochrony środowiska określone w uchwale Nr VIII/104/11
nie będzie miało charakteru inwestycji z zakresu gospodarki odpadami z art. 400a ust. 1 pkt 8 Prawa ochrony
środowiska, udzielenie dotacji dokonałoby się wbrew
przepisowi art. 403 ust. 5 w zw. z ust. 4 i ust. 2 oraz
art. 400a ust. 1 pkt 8 Prawa ochrony środowiska.
Dlatego przewidującą dotację inwestycyjną uchwałę
VIII/104/11 naleşało uznać za podjętą bez podstawy
prawnej i zarazem za wykraczającą poza upowaşnienie
do podejmowania uchwał prawa miejscowego z art. 403
ust. 5 w zw. z ust. 4 i 2 Prawa ochrony środowiska.
Z tych powodów Kolegium Izby, po uprzednim
wszczęciu postępowania i powiadomieniu organów
Gminy Dąbrowa Tarnowska o moşliwości złoşenia wyjaśnień oraz uczestniczenia w posiedzeniu, na którym po
raz kolejny rozpatrywano przedmiotową uchwałę - postanowiło jak w sentencji.
Niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego – zgodnie z art. 13 pkt 8a ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 17,
poz.95).
POUCZENIE
Na niniejszą uchwałę przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie. Skargę
tę naleşy wnieść w terminie 30 dni od daty otrzymania
niniejszej uchwały, przy czym naleşy to uczynić za pośrednictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie.
Przewodniczący Kolegium Izby
Janusz Kot
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ROZSTRZYGNIĈCIE NADZORCZE NR WN.II.4131-1-57-11
WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO
z dnia 11 sierpnia 2011 r.
w sprawie stwierdzenia nieważności w czĉści uchwały Nr XXI/229/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r.
w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na
drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłaty abonamentowej dla niektórych
w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłaty abonamentowej dla niektórych użytkowników dróg
oraz sposobu pobierania tych opłat.
Działając na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.,
Nr 142, poz. 1591 j.t.; zm. Dz. U. z 2002 r., Nr 23, poz. 220;
Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271
i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r., Nr 80, poz. 717 i Nr 162,
poz. 1568; z 2004 r., Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203;
z 2005 r., Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r.,
Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r., Nr 48,
poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218; z 2008 r.,
Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r., Nr 52,
poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r., Nr 28, poz. 142;
Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675; z 2011
r., Nr 21, poz. 113; Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 777)
stwierdza siĉ nieważność w czĉści uchwały Nr XXI/
229/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r.
w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na
drogach publicznych w strefie płatnego parkowania,
wprowadzenia opłaty abonamentowej dla niektórych
uşytkowników dróg oraz sposobu pobierania tych opłat –
w zakresie § 3 ust. 9 uchwały.
Uzasadnienie
Uchwałą Nr XXI/229/11 z dnia 6 lipca 2011 r. Rada
Miasta Krakowa ustaliła strefę płatnego parkowania,
opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na
drogach publicznych w strefie płatnego parkowania,
opłatę abonamentową i stawkę zerową dla niektórych
uşytkowników dróg oraz sposób pobierania tych opłat.
W § 3 ust. 9 przedmiotowej uchwały Rada Miasta Krakowa postanowiła, iş w uzasadnionych sytuacjach, gdy
nie moşna zapewnić sprawnego funkcjonowania systemu poboru opłat w oparciu o rozwiązania przyjęte
w niniejszej uchwale, zarząd dróg moşe wprowadzić na
czas określony, inne, nie przewidziane w niniejszej
uchwale, formy wnoszenia opłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania.
Organ nadzoru kwestionuje dopuszczalność zapisu
§ 3 ust. 9 przedmiotowej uchwały, który w jego ocenie
narusza obowiązujący porządek prawny poprzez przyznanie zarządowi dróg kompetencji do stanowienia
form wnoszenia opłat za parkowanie w strefie płatnego
parkowania. W ocenie organu nadzoru powyşsze oznacza przekazanie na rzecz innego podmiotu kompetencji,
które z mocy ustawy przyznane zostały radzie gminy.
Przepis § 3 ust. 9 uchwały w zakresie, w jakim przekazuje zarządowi dróg kompetencje ustawowo przypisane
do kompetencji rady gminy, pozostaje w sprzeczności
z art. 13b ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
Uchwała ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Małop. Nr 363 z dnia 20
lipca 2011 r.

o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r., Nr 19,
poz. 115, z póŝn. zm.), zgodnie z którym rada gminy
ustalając strefę płatnego parkowania określa takşe sposób pobierania opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego
parkowania.
Przepisy ustawy o drogach publicznych zawierają
szczegółowe upowaşnienie dla właściwego organu –
rady gminy do ustanowienia przepisów prawa miejscowego w zakresie ustalenia strefy płatnego parkowania.
I tak, ustawodawca w przepisie art. 13b ust. 3 ustawy
o drogach publicznych jednoznacznie ustalił zakres
kompetencji rady gminy, upowaşniając ją wyłącznie do
ustalenia strefy płatnego parkowania. Ustalając strefę
rada upowaşniona została w przepisie art. 13b ust. 4 tej
ustawy do ustalenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, w tym do wprowadzenia opłaty abonamentowej, zryczałtowanej bądŝ zerowej stawki opłaty
dla niektórych uşytkowników drogi oraz określenia sposobu pobierania opłaty za parkowanie na drogach publicznych w strefie. Ponadto w myśl przepisu art. 13f
ustawy o drogach publicznych rada gminy upowaşniona
została do określenia wysokości opłaty dodatkowej
pobieranej za nieuiszczenie opłat za parkowanie w strefie oraz określenia sposobu jej pobierania.
Przywołane wyşej przepisy ustawy o drogach publicznych wskazują wprost, iş organem właściwym do ustalania strefy oraz regulacji ze strefą związanych jest wyłącznie organ stanowiący gminy. W ocenie organu nadzoru
przekazanie zarządowi dróg moşliwości ustalania innych
form wnoszenia opłat za parkowanie w strefie od tych
przewidzianych w uchwale stanowi nieuprawnioną cesję
kompetencji przyznanych ustawowo organowi gminy na
rzecz innego podmiotu. Wskazać naleşy równieş i na to, iş
w orzecznictwie sądów administracyjnych przez pojecie
"sposób" rozumie się zasady, formy, ogół czynności
technicznych pozwalających na opłacenie parkowania
w strefie (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 listopada 2008 r., sygn. akt I OSK 918/08).
Biorąc powyşsze pod uwagę w ocenie organu nadzoru
poprzez normę ujętą w § 3 ust. 9 kwestionowanej uchwały Rada Miasta Krakowa scedowała na zarząd dróg kompetencje do określenia form wnoszenia opłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania. Regulacja ta przekracza dopuszczalny zakres wynikający z upowaşnienia
ustawowego, w sposób niedopuszczalny przenosi bowiem kompetencję przyznaną ustawowo radzie gminy na
rzecz innego podmiotu.
Zapis § 3 ust. 9 kwestionowanej uchwały narusza
równieş przepisy art. 7 Konstytucji RP. Przewidziana
w § 3 ust. 9 uchwały regulacja narusza ową zasadę,
zgodnie z którą organy władzy publicznej, w tym równieş organy jednostek samorządu terytorialnego, winny
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działać na podstawie i w granicach prawa. Naruszeniem
powyşszej zasady jest zatem kaşde działanie organu
władzy publicznej, które jest podejmowane bez podstawy prawnej czy teş z przekroczeniem delegacji ustawowej do podejmowania określonego działania. W ocenie
organu nadzoru upowaşnienie do wydania przez dany
organ określonego aktu prawnego, a zatem takşe upowaşnienie do kreowania norm prawnych, które będą
w owym akcie prawnym ujęte, jest uprawnieniem tylko
i wyłącznie przyznanym temu organowi. Kaşde natomiast wykroczenie poza udzielone upowaşnienie jest
istotnym naruszeniem normy kompetencyjnej i stanowi
jednocześnie o naruszeniu konstytucyjnych warunków
legalności aktu prawa miejscowego.

Poz. 3816,3817

W tym stanie rzeczy stwierdzenie niewaşności
przedmiotowej uchwały w zakresie określonym sentencją niniejszego rozstrzygnięcia nadzorczego jest w pełni
uzasadnione.
Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze przysługuje
skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Krakowie. Winno się ją wnieść za pośrednictwem
Wojewody Małopolskiego w terminie 30 dni od dnia
otrzymania niniejszego rozstrzygnięcia.
Z up. Wojewody Małopolskiego
Radca Prawny
Dyrektor Wydziału Nadzoru Prawnego i Kontroli
Mirosław Chrapusta
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ROZSTRZYGNIĈCIE NADZORCZE NR WN.II.4131-1-58-11
WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO
z dnia 11 sierpnia 2011 r.
w sprawie stwierdzenia nieważności w czĉści uchwały Nr XXI/230/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/424/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie stawek za
zajĉcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem i ochroną dróg.
Działając na podstawie art. 91 ust. 1 i 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.,
Nr 142, poz. 1591; zm. Dz. U. z 2002 r., Nr 23, poz. 220;
Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271
i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r., Nr 80, poz. 717 i Nr 162,
poz. 1568; z 2004 r., Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203;
z 2005 r., Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r.,
Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r., Nr 48,
poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r.,
Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r., Nr 52
poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz.142;
poz. 146; Nr 106, poz. 675; Nr 40, poz. 230; Nr 117, poz.
679) stwierdza siĉ nieważność uchwały Nr XXI/230/11
Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie
zmiany uchwały Nr XLV/424/04 Rady Miasta Krakowa
z dnia 28.04.2004 r. w sprawie stawek za zajęcie pasa
drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową,
remontem i ochroną dróg, w czĉści:
- § 1 pkt 6 – wprowadzającym zmiany w zakresie § 5
ust. 1 lit. g zmienianej uchwały - w zakresie słów:
„Miejskie Jednostki Organizacyjne oraz Miejskie Instytucje Kultury”,
- § 1 pkt 7 – wprowadzającym zmiany w zakresie § 6 ust. 2
zmienianej uchwały - w zakresie słów: „współfinansowane lub organizowane.”
Uzasadnienie
Uchwałą z dnia 6 lipca 2011 r., Nr XXI/230/11 Rada
Miasta Krakowa wprowadziła zmiany do uchwały
Nr XLV/424/04 z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie stawek za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane
z budową, przebudową, remontem i ochroną dróg.
Uchwała ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Małop. Nr 363 z dnia
20 lipca 2011 r.

W § 1 pkt 6 kwestionowanej uchwały z dnia
6 lipca 2011 r. wprowadzone zostały zmiany m.in. w § 5
ust. 1 lit. g uchwały z dnia 28 kwietnia 2004 r., stanowiąc
iş stawka opłaty dziennej za 1m2 zajęcia pasa drogowego wynikającego z umieszczenia reklam niezwiązanych
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego w przypadku reklam i urządzeń reklamowych umieszczonych przez Urząd Miasta Krakowa,
Miejskie Jednostki Organizacyjne oraz Miejskie Instytucje Kultury wynosi 0,00 zł.
Natomiast w § 1 pkt 7 kwestionowanej uchwały
z dnia 6 lipca 2011 r. wprowadzono zmiany w treści § 6
uchwały z dnia 28 kwietnia 2004 r., przewidując w ust. 2
tegoş § 6, iş stawka za zajęcie pasa drogowego na prawach
wyłączności pod działania niekomercyjne (wydarzenia
i imprezy: publiczne, charytatywne, sportowe, promocyjne,
reklamowe, kulturalne itp.) finansowane, współfinansowane lub organizowane przez Gminę Miejską Kraków
wynosi 0,00 zł.
W wyniku dokonanej oceny uchwały z dnia 6 lipca 2011 r. w oparciu o kryterium zgodności z prawem,
organ nadzoru kwestionuje dopuszczalność zwolnienia
z obowiązku ponoszenia opłaty za zajęcie pasa drogowego Miejskich Jednostek Organizacyjnych oraz Miejskich
Instytucji Kultury, a takşe podmiotów które wraz z Gminą
Miejską Kraków będą współfinansować wydarzenia lub
imprezy publiczne, charytatywne, sportowe, promocyjne,
reklamowe, kulturalne itp., jak równieş podmiotów, które
będą finansować te wydarzenia podczas gdy Gmina
Miejska Kraków będzie ich organizatorem.
W ocenie organu nadzoru, kwestionowane zapisy § 1
pkt 6 i 7 uchwały z dnia 6 lipca 2011 r. pozostają
w wyraŝnej sprzeczności z treścią art. 40 ust. 8
w związku z art. 40 ust. 9 oraz ust. 3 ustawy z dnia z dnia
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21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r.,
Nr 19, poz.115 z póŝn. zm.).
Upowaşnienie ustawowe wynikające z art. 40 ust. 8
ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych stanowi,
iş organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, w
drodze uchwały, ustala dla dróg, których zarządcą jest
jednostka samorządu terytorialnego, wysokość stawek
opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego. Przy ustalaniu
stawek, o których mowa powyşej, ustawodawca (w art. 40
ust. 9 tej ustawy) nakazał uwzględnić:
1) kategorię drogi, której pas drogowy zostaje zajęty;
2) rodzaj elementu zajętego pasa drogowego;
3) procentową wielkość zajmowanej szerokości jezdni;
4) rodzaj zajęcia pasa drogowego;
5) rodzaj urządzenia lub obiektu budowlanego umieszczonego w pasie drogowym.
Przepis art. 40 ust. 9 ustawy o drogach publicznych
wymienia w sposób enumeratywny czynniki, które powinna uwzględnić rada gminy ustalając stawki opłat za
zajęcie pasa drogowego. Tym samym, przywołane powyşej przepisy ustawy o drogach publicznych nie dopuszczają moşliwości róşnicowania stawek opłat za zajęcie
pasa drogowego w oparciu o kryterium podmiotowe lecz
przedmiotowe. Przepis art. 40 ust. 8 w związku z ust. 9
ustawy o drogach publicznych nie upowaşnia równieş
rady gminy do ustalenia stawek opłat dla określonej
kategorii podmiotów.
Zatem, kwestionowane zapisy uchwały przewidujące
stawkę 0,00 zł dla Miejskich Jednostek Organizacyjnych
oraz Miejskich Instytucji Kultury, a takşe podmiotów które
wraz z Gminą Miejską Kraków będą współfinansować
wydarzenia lub imprezy publiczne, charytatywne, sportowe, promocyjne, reklamowe, kulturalne itp., jak równieş podmiotów które będą finansować ww. wydarzenia
podczas gdy Gmina Miejska Kraków będzie ich organizatorem, naruszają przepisy art. 40 ust. 8 i ust. 9 ustawy
o drogach publicznych.
Niezaleşnie od powyşszego, w ocenie organu nadzoru, zwolnienie niektórych podmiotów od ponoszenia
opłaty (bowiem ustalenie stawki opłaty na poziomie
0,00 zł jest równoznaczne z zaniechaniem jej pobierania),
jest sprzeczne z upowaşnieniem ustawowym wynikającym z art. 40 ust. 8 ustawy, narusza teş bezwzględnie
obowiązujące przepisy prawa tj. art. 40 ust. 3 ustawy
o drogach publicznych. Przepis art. 40 ust. 3 przewiduje
bowiem, iş za zajęcie pasa drogowego pobiera się opłatę,
której wysokość stosownie do art. 40 ust. 11 ustawy,
ustala w drodze decyzji właściwy zarządca drogi przy
udzielaniu zezwolenia na zajęcie pasa drogowego. Jej
pobieranie jest zatem obligatoryjne. Za przyjęciem takiego stanowiska przemawia równieş to, şe ustawodawca
nie przewidział zwolnienia z opłaty za zajęcie pasa drogowego, wprowadził jedynie moşliwość zróşnicowania
stawki opłaty, z uwagi na przesłanki wskazane w art. 40
ust. 9 tej ustawy. Tym samym brak podstaw prawnych
dla moşliwości wprowadzenia stawki 0,00 zł za zajęcie
pasa drogowego przez podmioty współfinansujące wraz
z Gminą Miejską Kraków wydarzenia lub imprezy publiczne, charytatywne, sportowe, promocyjne, reklamowe, kulturalne itp., jak równieş przez podmioty finansujące ww. wydarzenia i imprezy gdy Gmina Miejska Kraków
jest ich organizatorem (§ 1 pkt 7 uchwały z dnia 6 lipca 2011 r., zmieniającym § 6 ust. 2 uchwały z dnia
28 kwietnia 2004 r.).
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W ocenie organu nadzoru, uwzględniwszy wskazane
powyşej przepisy w kontekście regulacji organizacyjno –
prawnych dotyczących statusu i funkcjonowania urzędu
gminy (tu: Urzędu Miasta Krakowa), za dopuszczalne
naleşałoby uznać rozwiązanie skutkujące stawką 0,00 zł
za zajęcie pasa drogowego przez Urząd Miasta Krakowa
w celach finansowanych przez Gminę Miejską Kraków.
Opłata za zajęcie pasa drogowego stanowi dochód danej jednostki samorządu terytorialnego (tu: Gminy Miejskiej Kraków). Nałoşenie takiej opłaty na Urząd Miasta
Krakowa ograniczyłoby się do operacji księgowych,
w ramach jednego budşetu, bez wpływu jakichkolwiek
środków do budşetu Gminy.
Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia
22.06.2010 r., w odniesieniu do stawki opłaty planistycznej, pobieranej na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
wskazał iş jest to opłata stanowiąca dochód własny
gminy, będąca częścią wzrostu wartości nieruchomości
na skutek uchwalenia lub zmiany planu miejscowego,
ustalana w drodze decyzji administracyjnej przez wójta,
burmistrza albo prezydenta miasta, w razie zbycia
w terminie 5 lat od wejścia w şycie planu miejscowego
lub jego zmiany przez właściciela lub uşytkownika wieczystego nieruchomości, której wartość wzrosła na skutek uchwalenia lub zmiany planu miejscowego. Z tego
wynika, w ocenie Sądu, şe nie jest ona pobierana, gdy
następuje zbycie nieruchomości przez gminę. Skoro
bowiem renta planistyczna jest dochodem własnym
gminy, a nie dochodem gromadzonym na wyodrębnionym funduszu, to uiszczanie jej przez gminę zbywającą
nieruchomość jest pozbawione jakiegokolwiek uzasadnienia (sygn. akt II OSK 545/10).
Mając na uwadze argumentację wskazaną w ww.
wyroku, uwzględniwszy równieş publicznoprawny charakter opłaty za zajęcie pasa drogowego, będącej naleşnością bezzwrotną, przymusową i nieodpłatną, naleşy
uznać za dopuszczalne, w ocenie organu nadzoru, analogiczne zwolnienie gminy z obowiązku wnoszenia opłat
za zajęcie pasa drogowego do swojego budşetu.
Wskazanej powyşej argumentacji nie moşna przywołać w odniesieniu do wielu miejskich jednostek organizacyjnych oraz miejskich instytucji kultury. Przepisy
obowiązującego porządku prawnego przewidują róşne
formy organizacyjne dla gminnych jednostek organizacyjnych tj. posiadających lub nie posiadających osobowości prawnej, czy odrębności finansowej (np. samorządowy zakład budşetowy lub samorządowe osoby
prawne). W kwestionowanej uchwale wskazano na
wszystkie jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Kraków („Miejskie Jednostki Organizacyjne oraz Miejskie
Instytucje Kultury”), a zatem równieş te które posiadają
osobowość prawną lub odrębność finansową, tj. jednostki które współfinansowane są z budşetu gminy
w postaci dotacji, ale posiadają równieş przychody własne z innych ŝródeł niş budşet jednostki samorządu
terytorialnego. Podobna sytuacja występuje w przypadku instytucji kultury, które uzyskują osobowość prawną
z chwilą wpisu do właściwego rejestru, posiadają odrębność finansową w odniesieniu do ich organizatora
(tu: Gminy Miejskiej Kraków). Tym samym, brak podstaw prawnych do obrony zapisów przewidujących dla
Miejskich Jednostek Organizacyjnych lub Miejskich
Instytucji Kultury opłaty za zajęcie pasa drogowego
w wysokości 0,00 zł.
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Z uwagi na powyşsze, organ nadzoru stwierdza, iş
kwestionowane zapisy uchwały w sposób istotny naruszają obowiązujący porządek prawny, a podniesione
wyşej argumenty czynią zasadnym niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze, w zakresie określonym sentencją
niniejszego rozstrzygnięcia. Zwolnienie z obowiązku
ponoszenia opłaty za zajęcie pasa drogowego Miejskich
Jednostek Organizacyjnych oraz Miejskich Instytucji
Kultury, a takşe podmiotów które wraz z Gminą Miejską
Kraków będą współfinansować wydarzenia lub imprezy
publiczne, charytatywne, sportowe, promocyjne, reklamowe, kulturalne itp., jak równieş podmiotów które
będą finansować te wydarzenia podczas gdy Gmina
Miejska Kraków będzie ich organizatorem powoduje,
iş w uchwale przekroczono zakres upowaşnienia ustawowego, wynikającego z art. 40 ust. 8 ustawy o drogach
publicznych. Przekroczenie przedmiotowego zakresu
przekazanego przez ustawodawcę do uregulowania
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w drodze uchwały stanowi istotne naruszenie prawa,
które skutkuje koniecznością stwierdzenia niewaşności
kwestionowanej uchwały w zakresie określonym sentencją niniejszego rozstrzygnięcia.
Na rozstrzygnięcie nadzorcze przysługuje skarga do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie.
Winno się ją wnieść za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego rozstrzygnięcia.
Z up. Wojewody Małopolskiego
Radca Prawny
Dyrektor Wydziału Nadzoru Prawnego i Kontroli
Mirosław Chrapusta
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• Informacja o warunkach rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urzĉdowego:
Dziennik rozpowszechniany jest w drodze prenumeraty pełnej lub ograniczonej.
Reklamacje z powodu nieotrzymania poszczególnych numerów w prenumeracie pełnej naleşy zgłaszać telefonicznie na nr: (061) 835 35 36
do ESUS Agencja Reklamowo-Wydawnicza Tomasz Przybylak, 61-815 Poznań, ul. Ratajczaka 26/8 do 5 dni po otrzymaniu następnego kolejnego
numeru, zgłoszenie po tym terminie nie będzie uwzględnione.
• Informacja o czasie i miejscu, w którym 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,
tel. (061) 835 35 36

ISSN 1507-1561

Cena 28,08 zł (w tym 8% VAT)

