DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Nr 427

Kraków, dnia 8 września 2011 r.
TREŚĆ:
Poz.:
UCHWAŁY RAD POWIATÓW:
4001

4002

4003

–

–

–

Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie określenia „Zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Oświęcimskiego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania”

26619

Rady Powiatu Suskiego z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zasad,
sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym Powiatu Suskiego oraz jego
jednostek podległych

26621

Rady Powiatu Suskiego z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany Statutu
zakładu budżetowego pod nazwą Kryta Pływalnia w Suchej Beskidzkiej

26623

UCHWAŁY RAD GMIN:
4004
4005

4006
4007
4008
4009

4010

4011

4012
4013

–
–

–
–
–
–

–

–

–
–

Rady Gminy Borzęcin z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany Statutu
Gminy Borzęcin

26623

Rady Gminy Borzęcin z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu
(z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak
i w miejscu sprzedaży

26624

Rady Gminy Borzęcin z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie zasad usytuowania
miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

26625

Rady Gminy Borzęcin z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok

26625

Rady Gminy Borzęcin z dnia 5 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian w uchwale
budżetowej na 2011 rok

26627

Rady Miasta Bochnia z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie określenia wysokości opłaty targowej na targowisku Gminy Miasta Bochnia oraz zarządzenia jej
poboru w drodze inkasa, ustanowienia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

26630

Rady Miasta Bochnia z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie nadania Miejskiemu
Przedszkolu Nr 4 w Bochni nazwy - Miejskie Przedszkole Nr 4 "Cztery pory
roku" im. Marii Kownackiej w Bochni

26631

Rady Miasta Bochnia z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na
udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności

26631

Rady Gminy Gdów z dnia 4 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2011 rok

26632

Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie
nadania imienia Świętego Jana Kantego dla Gimnazjum Nr 7 w Barwałdzie
Średnim

26640
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Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 16 czerwca 2011 r. zmieniająca Uchwałę Nr VII/46/2011 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia
28 kwietnia 2011 r. w sprawie nadania imienia Świętego Jana Kantego dla
Gimnazjum Nr 7 w Barwałdzie Średnim

26641

Rady Gminy Koszyce z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie Statutu Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszycach

26641

Rady Gminy Kościelisko z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w uchwale
budżetowej Gminy Kościelisko na rok 2011

26644

Rady Gminy Kościelisko z dnia 11 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian w uchwale
budżetowej Gminy Kościelisko na rok 2011

26646

Rady Gminy Kościelisko z dnia 11 sierpnia 2011 r. w sprawie: poboru podatków w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i zasad wynagradzania za
inkaso

26654

Rady Gminy Oświęcim z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany statutu
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli Gminnych
w Oświęcimiu

26655

Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania

26655

4021

–

Rady Gminy Poronin z dnia 11 lipca 2011 r. w sprawie nadania nazwy ulicy.

26656

4022

–

Rady Gminy Stryszów z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały
Budżetowej Gminy Stryszów na 2011 r. Nr II/5/10 Rady Gminy w Stryszowie
z dnia 28 grudnia 2010 rok

26656

Rady Gminy Stryszów z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w Statucie
Sołectwa Stronie

26660

Rady Gminy Szerzyny z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia statutu
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szerzynach

26660

Rady Gminy Szerzyny z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z kompleksu sportowego „Orlik 2012” w miejscowości
Szerzyny

26664

Rady Gminy Szerzyny z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z boiska sportowego w miejscowości Żurowa

26665

Rady Gminy Szaflary z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok

26666

Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 29 sierpnia 2011 r. zmieniająca uchwałę
budżetową Miasta Tarnowa na rok 2011

26670

Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie utworzenia
w Tarnowie odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na
dzień 9 października 2011 r

26671

Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie połączenia
jednostek budżetowych Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych im. Świętego Brata Alberta w Tarnowie oraz Domu Dziennego Pobytu w Tarnowie

26672

Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
prowadzonych przez Gminę Miasta Tarnowa*

26673
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________
* Publikacja niniejszej uchwały nie uwzględnia ewentualnych czynności nadzorczych podejmowanych przez Wojewodę Małopolskiego.
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Poz. 4001

Rady Gminy Zembrzyce z dnia 13 czerwca 2011 r. w sprawie szczegółowych
warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania
członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Zembrzycach

26674

Rady Gminy Zabierzów z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały
Nr XXIX/256/08 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie
utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej - jednostki obsługi ekonomiczno
- administracyjnej szkół, pod nazwą „Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół w Zabierzowie”

26676

Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie utworzenia
odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

26676

ROZPORZĄDZENIE:
4035

–

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Oświęcimiu z dnia 16 sierpnia 2011 r.
w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu
oświęcimskiego

26677

4001
4001

UCHWAŁA NR VI/84/2011
RADY POWIATU W OŚWIĘCIMIU
z dnia 25 maja 2011 r.
w sprawie określenia „Zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Oświęcimskiego na finansowanie
lub dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej
oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania”
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 12, 13, 14, 16 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 400a
ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 18, 21-25, 29, 31, 32, 38-42,
art. 403 ust. 1, ust. 3-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz.
150 z późn. zm.), Rada Powiatu uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się zasady udzielania dotacji celowej
z budżetu Powiatu Oświęcimskiego na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony
środowiska i gospodarki wodnej oraz trybu postępowa-

nia w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania,
stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Powiatu w Oświęcimiu
Jarosław Jurzak
Załącznik
do uchwały Nr VI/84/2011
Rady Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 25 maja 2011 r.

Zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Oświęcimskiego na finansowanie
lub dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej
oraz określenie trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
§ 1.
1. Z budżetu Powiatu środki mogą być przekazywane
w formie dotacji celowej, zwanej dalej „dotacją” na
finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki
wodnej, określonych w ust. 2.
2. Finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska
i gospodarki wodnej obejmuje:
1) Przedsięwzięcia związane z ochroną wód.
2) Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie śro-

dowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej.
3) Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami.
4) Przedsięwzięcia związane z ochroną powierzchni
ziemi.
5) Wspomaganie realizacji zadań państwowego
monitoringu środowiska, innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu śro-
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dowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła.
6) Wspomaganie systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku.
7) Prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych
ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy.
8) Przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza.
9) Wspomaganie wykorzystania lokalnych źródeł
energii odnawialnej oraz wprowadzania bardziej przyjaznych dla środowiska nośników
energii.
10) Wspomaganie działalności związanej z wytwarzaniem biokomponentów i biopaliw ciekłych.
11) Wspomaganie ekologicznych form transportu.
12) Działania z zakresu rolnictwa ekologicznego bezpośrednio oddziałujące na stan gleby, powietrza
i wód, w szczególności prowadzenie gospodarstw rolnych produkujących metodami ekologicznymi położonych na obszarach podlegających ochronie na podstawie przepisów ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
13) Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody,
w tym urządzanie i utrzymanie terenów zieleni,
zadrzewień, zakrzewień oraz parków.
14) Profilaktykę zdrowotną dzieci zamieszkałych na
obszarach, na których występują przekroczenia
standardów jakości środowiska.
15) Edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego
rozwoju.
16) Współfinansowanie projektów inwestycyjnych,
kosztów operacyjnych i działań realizowanych
z udziałem środków pochodzących z unii europejskiej niepodlegających zwrotowi.
17) Przygotowywanie dokumentacji przedsięwzięć
z zakresu ochrony środowiska i gospodarki
wodnej, które mają być współfinansowane ze
środków pochodzących z unii europejskiej niepodlegających zwrotowi.
18) Współfinansowanie projektów inwestycyjnych,
kosztów operacyjnych i działań realizowanych
z udziałem środków bezzwrotnych pozyskiwanych
w ramach współpracy z organizacjami międzynarodowymi oraz współpracy dwustronnej.
19) Współfinansowanie przedsięwzięć z zakresu
ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych na zasadach określonych w ustawie
z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100
z późn. zm.).
20) Inne zadania służące ochronie środowiska
i gospodarce wodnej, wynikające z zasady
zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa.
§ 2. Dotacje nie mogą być przekazane w szczególności na:
1. Działania, których realizacja nie gwarantuje uzyskania
trwałego efektu ekologicznego.
2. Dokumentację sporządzaną w ramach przygotowania
zadania, wykup terenów, wypłatę odszkodowań
oraz ubezpieczeń, nadzór inwestorski i zastępstwo
inwestycyjne.

Poz. 4001

3. Budowę gazociągów, wodociągów.
§ 3. Podstawowym kryterium wyboru zadań do realizacji ze środków dotacji jest przewidywany efekt ekologiczny, w szczególności:.
- eliminacja odpadów,
- zmniejszenie emisji,
- poprawa jakości środowiska,
- zwiększenie efektywności energetycznej,
- eliminacja zagrożeń środowiska,
- polepszenie jakości środowiska.
§ 4.
1. Dotację mogą otrzymać podmioty realizujące inwestycje na terenie powiatu oświęcimskiego:
1) niezaliczone do sektora finansów publicznych,
w szczególności:
- osoby fizyczne,
- wspólnoty mieszkaniowe,
- osoby prawne,
- przedsiębiorcy,
w wysokości do 40 % udokumentowanych kosztów zadania;
2) jednostki sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami
prawnymi, w wysokości do 50 % udokumentowanych kosztów zadania, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Dotacja może zostać udzielona podmiotom, które przedłożą zaświadczenie Urzędu Marszałkowskiego
w Krakowie o nie zaleganiu w przedmiocie sprawozdań i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska
z wyłączeniem podmiotów ustawowo zwolnionych
z powyższego.
3. Dotacja stanowi zwrot wydatków poniesionych
w trakcie realizacji inwestycji do wysokości określonej umową.
4. Dotacja stanowi pomoc de minimis, a jej udzielenie
następuje zgodnie z przepisami rozporządzenia
Komisji (WE) nr 1998/2006 z 15 grudnia 2006 r.
w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu (WE) do
pomocy de minimis (Dz. U. UE seria L, Nr 379/5)
w tym zakresie.
5. Dotacja na realizację inwestycji tego samego typu na tej
samej nieruchomości może być przyznana tylko raz.
6. Przyznana kwota uzależniona jest od wielkości środków, jakimi dysponuje w danym roku budżet Powiatu z przeznaczeniem na cele ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz od ilości złożonych
wniosków.
§ 5.
1. Podstawą uzyskania dotacji jest wniosek o przyznanie
dotacji na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji.
2. Wnioski o udzielenie dotacji można składać do
15 marca danego roku kalendarzowego, z zastrzeżeniem, iż w 2011 r. wnioski te mogą być składane
do dnia 30 września.
3. Jeśli przyznawana dotacja po stronie wnioskującego
podmiotu stanowić będzie pomoc publiczną w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu
Unii Europejskiej (Dz. Urz. U.E. seria: C Nr 115/47),
warunkiem rozpatrzenia wniosku o przyznanie dotacji jest dodatkowo:
1) spełnienie przez podmiot wymagań określonych,
w zależności od prowadzonej działalności w:
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a) rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006
z 15 grudnia 2006 r.,
b) rozporządzeniu Komisji (WE) nr 875/2007 z 24
lipca 2007 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88
Traktatu (WE) w odniesieniu do pomocy
w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniające rozporządzenie (WE)
nr 1860/2004 (Dz. Urz. UE seria L, Nr 193/ 6),
c) rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1535/2007 z 20
grudnia 2007 r. w sprawie stosowania art. 87
i 88 Traktatu (WE) w odniesieniu do pomocy
w ramach zasady de minimis w sektorze produkcji rolnej (Dz. Urz. UE seria L, Nr 337/35);
2) przedłożenie przez podmiot dokumentów i informacji określonych w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia
30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach
dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r.
Nr 59, poz. 404 z późn. zm.) oraz w rozporządzeniu
Rady Ministrów z 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot
ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53,
poz. 311) z zastrzeżeniem, iż nie dotyczy to pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie, w rozumieniu rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/
2006 z dnia 15 grudnia 2006 r.
4. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą, składają:
1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis
otrzymanej w ciągu roku, w którym ubiegają się
o pomoc oraz w ciągu 2 lat go poprzedzających,
albo oświadczeń o wielkości pomocy de minimis
otrzymanej w tym okresie, bądź oświadczeń
o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
zgodnie z zakresem określonym rozporządzeniem
Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie
zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U.
Nr 53, poz. 311), z zastrzeżeniem pkt 2.
2) wymogi określone w pkt 1 nie dotyczą pomocy
de minimis w rolnictwie i rybołówstwie, w rozumieniu rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/
2006 z dnia 15 grudnia 2006 r.
5. Wnioski rozpatrywane będą przez Zarząd Powiatu, po
uzyskaniu pozytywnej rekomendacji Naczelnika
Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Wodnej.

Poz. 4001,4002

6. Zarząd Powiatu może żądać od wnioskodawcy dodatkowych dokumentów i informacji niezbędnych do
prawidłowej oceny wniosku.
7. Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Zarząd Powiatu.
8. W sytuacjach szczególnych Zarząd Powiatu, w ramach środków którymi dysponuje, może odstąpić
od wymogów ustalonych w niniejszych zasadach,
o czym poinformuje Radę Powiatu na najbliższej
sesji.
§ 6.
1. Po zawarciu umowy i wykonaniu inwestycji inwestor
składa wniosek o wypłatę dotacji wraz z fakturami
bądź rachunkami potwierdzającymi poniesione
wydatki i dowodami ich zapłaty.
2. Dodatkowo wniosek o wypłatę dotacji w zależności
od jej rodzaju powinien w szczególności zawierać:
- oryginały lub poświadczone kopie dokumentów
potwierdzających wykonanie i odbiór zadania
(protokoły odbioru lub dokumenty potwierdzające odbiór techniczny),
- rozliczenie otrzymanej dotacji.
3. Dotacja wypłacana będzie przelewem na wskazany
rachunek bankowy.
4. Przedstawiane do rozliczenia dotacji faktury i rachunki, zostaną opatrzone odpowiednią adnotacją dotyczącą jej udzielenia.
§ 7.
1. Wnioski realizowane będą po uchwaleniu przez Radę
Powiatu budżetu Powiatu.
2. Podmiot otrzymujący dotację jest zobowiązany w trakcie
realizacji inwestycji stosować przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,
poz. 759 z późn. zm.).
§ 8. Przyznana tytułem dotacji kwota podlega zwrotowi na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych, w szczególności w art. 251-252 oraz w przypadku zaprzestania używania instalacji wykonanej w ramach
inwestycji z przyczyn zależnych od wnioskodawcy w ciągu
5 lat od udzielenia dotacji.
Przewodniczący Rady Powiatu w Oświęcimiu
Jarosław Jurzak
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UCHWAŁA NR 0007/VIII/51/2011
RADY POWIATU SUSKIEGO
z dnia 21 czerwca 2011 r.
w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności
pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym Powiatu Suskiego oraz jego jednostek podległych
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688
i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r.
Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173,
poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458
z 2009 r. Nr 92, poz. 753 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142
i poz. 146, Nr 106, poz. 675) oraz art. 59 ustawy z dnia

27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 157, poz. 1240 i z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 123,
poz. 835 Nr 152, poz. 1020 i Nr 96, poz. 620, Nr 238,
poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady, sposób
i tryb udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych
mających charakter cywilnoprawny, przypadających
Powiatowi Suskiemu i jego jednostkom podległym wobec osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organi-
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zacyjnych nie posiadających osobowości prawnej zwanych dalej „dłużnikami”
§ 2.
1. W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem
dłużnika lub interesem publicznym należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny, przypadające Powiatowi Suskiemu i jego jednostkom podległym, na wniosek zobowiązanego, mogą być
umarzane albo ich spłata może być odraczana lub
rozkładana na raty, na zasadach określonych
w niniejszej uchwale.
2. Umorzenie zaległości w przypadkach, gdy oprócz
dłużnika głównego zobowiązane są inne osoby,
może nastąpić tylko wtedy, gdy warunki umorzenia
zachodzą wobec wszystkich zobowiązanych.
3. Od należności, której termin zapłaty odroczono lub
którą rozłożono na raty, nie pobiera się odsetek za
zwłokę za okres od dnia przyznania ulgi, o której
mowa w ust. 1, do upływu terminów zapłaty określonych przez organ przyznający ulgę.
4. Jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie albo w pełnej
wysokości rat ustalonych przez organ przyznający
ulgę, pozostała do spłaty wierzytelność staje się
natychmiast wymagalna wraz z ustawowymi odsetkami za zwłokę liczonymi od pierwotnego terminu zapłaty.
§ 3.
1. Przepisy § 2 stosuje się odpowiednio do umarzania,
odraczania lub rozkładania na raty spłat odsetek od
należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Suskiemu
i jego jednostkom podległym oraz do umarzania,
odraczania lub rozkładania na raty spłat innych należności ubocznych.
2. Umorzenie należności głównej skutkuje umorzeniem
odsetek.
3. Jeżeli umorzenie dotyczy części należności głównej,
w odpowiednim stosunku do tej należności podlegają umorzeniu odsetki.
4. Umorzenie części należności może nastąpić po uregulowaniu pozostałej kwoty.
§ 4. Przepisów § 2 i § 3 nie stosuje się do należności, których umarzanie, odraczanie terminów spłaty oraz
rozkładanie na raty określają odrębne przepisy.
§ 5.
1. Należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny, przypadające Powiatowi Suskiemu i jego jednostkom podległym mogą być umarzane w całości
z urzędu jeżeli:
1) osoba fizyczna zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku, których łączna wartość nie przekracza kwoty 6.000,00 zł;
2) osoba prawna została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku
majątku, z którego można by egzekwować należ4002
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ność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie
przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;
3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty
wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej
należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;
4) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji.
2. W przypadku, gdy oprócz dłużnika głównego są zobowiązane inne osoby, należności o których mowa
w ust. 1, mogą zostać umorzone tylko wtedy, gdy
warunki umarzania są spełnione wobec wszystkich
zobowiązanych.
3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do umarzania z urzędu odsetek od należności pieniężnych
mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Suskiemu i jego jednostkom podległym oraz umarzania z urzędu spłat innych należności ubocznych.
§ 6. Do umarzania, odraczania terminów lub rozkładania na raty spłat należności, o których mowa
w niniejszej uchwale, są uprawnieni:
1) Zarząd Powiatu – w odniesieniu do należności Powiatu Suskiego wynikających ze stosunków cywilnoprawnych, w zakresie których jest on właściwy do
kwoty 10. 000 zł, zaś powyżej tej kwoty wymagana
będzie zgoda Rady Powiatu;
2) kierownik jednostki podległej – w odniesieniu do
należności wynikających ze stosunków cywilnoprawnych dotyczących danej jednostki podległej,
do wartości minimalnego wynagrodzenia za pracę
ustalonego na dany rok na podstawie odrębnych
przepisów.
§ 7. Umorzenie należności oraz odroczenie terminu
spłaty całości lub części należności albo rozłożenia płatności całości lub części należności na raty następuje,
w formie jednostronnego oświadczenia woli Zarządu
Powiatu lub kierownika jednostki podległej, na podstawie przepisów prawa cywilnego.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu.
§ 9. Traci moc uchwała Nr 0049XL/300/06 Rady Powiatu Suskiego z dnia 11 lipca 2006 roku w sprawie
szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub
rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja Podatkowa (z późn. zm. uchwała Nr 0049/II/X/06 z dnia
14 grudnia 2006 r., uchwała Nr 0049/XVI/136/08 z dnia
11 marca 2008 r.).
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Powiatu Suskiego
Arkadiusz Kucia
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UCHWAŁA NR 0007/VIII/58/2011
RADY POWIATU SUSKIEGO
z dnia 21 czerwca 2011 r.
w sprawie zmiany Statutu zakładu budżetowego pod nazwą Kryta Pływalnia w Suchej Beskidzkiej
Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. „i” ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie Powiatowym (tekst jedn.
Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, zmiany: 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, 2003 r.
Nr 162, poz. 1568, 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167,
poz. 1759, 2007 r. Nr 173, poz. 1218, 2008 r. Nr 180,
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, 2009 r. Nr 92, poz. 753,
Nr 157, poz. 1241, 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40,
poz. 230, Nr 106, poz. 675, 2011 r. Nr 21, poz. 113) Rada
Powiatu Suskiego uchwala, co następuje:
§ 1. Wprowadza się następujące zmiany w Statucie
zakładu budżetowego pod nazwą Kryta Pływalnia
w Suchej Beskidzkiej przyjętym uchwałą Nr 0049/XIX/
123/04 Rady Powiatu Suskiego z dnia 27 lipca 2004 r.
w sprawie powołania zakładu budżetowego; „Kryta
Pływalnia w Suchej Beskidzkiej”(Dz. Urz. Woj. Mał.
2004r. Nr 276, poz. 2978 z poźn. zm.):
1. Tytuł: „STATUT ZAKŁADU BUDŻETOWEGO POD NAZWĄ KRYTA PŁYWALNIA W SUCHEJ BESKIDZKIEJ” otrzymuje brzmienie „STATUT SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO POD NAZWĄ
KRYTA PŁYWALNIA W SUCHEJ BESKIDZKIEJ”

2. § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Wyżej wymieniona
jednostka prowadzi gospodarkę finansową w formie samorządowego zakładu budżetowego”
3. § 1 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „Siedziba zakładu mieści się w Suchej Beskidzkiej przy ulicy Zielonej 1”
4. § 1 ust. 6 otrzymuje brzmienie: „Kryta Pływalnia używa pieczęci podłużnej o treści:
Kryta Pływalnia w Suchej Beskidzkiej ul. Zielona 1
oraz pieczęci podłużnej o treści:
Kryta Pływalnia w Suchej Beskidzkiej
34-200 Sucha Beskidzka,
ul. Zielona 1
tel./fax 33 874 55 30
NIP 552-158-86-1
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Powiatu Suskiego
Arkadiusz Kucia
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UCHWAŁA NR IX/57/2011
RADY GMINY BORZĘCIN
z dnia 15 czerwca 2011 r.
w sprawie zmiany Statutu Gminy Borzęcin
Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), Rada
Gminy Borzęcin uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr III/25/02 Rady Gminy w Borzęcinie z dnia 27 grudnia 2002 r. w sprawie Statutu Gminy
Borzęcin, wprowadza się następujące zmiany:
1) § 12 ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „3) powoływanie i odwoływanie Skarbnika Gminy, który jest
głównym księgowym budżetu, na wniosek Wójta,”,
2) § 13 ust. 2a otrzymuje brzmienie: „2a. Zasady i tryb
działania Komisji Rewizyjnej określa załącznik Nr 2 do
Statutu.”,
3) § 17 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „Tryb pracy Rady
Gminy określa załącznik Nr 3 do Statutu.”,
4) § 37 otrzymuje brzmienie: „Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych zawiera załącznik Nr 4 do Statutu.”,
5) w załączniku Nr 3 do Statutu Gminy Borzęcin wprowadza się następujące zmiany:
a) § 13 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Prawo do
zgłaszania na sesji interpelacji i zapytań przysługuje wyłącznie radnym.”,

b) § 13 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Interpelacja
winna dotyczyć sposobu lub możliwości realizacji istotnych dla Gminy problemów o charakterze publicznym.”,
c) § 13 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „5. Interpelacja
powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu
faktycznego będącego jej przedmiotem oraz
wynikające z interpelacji pytania.”,
d) § 13 ust. 6 otrzymuje brzmienie: „6. Interpelację
składa się na piśmie Przewodniczącemu Rady
przed sesją. W wyjątkowych wypadkach, uzasadnionych przedmiotem interpelacji, może być
wygłoszona na sesji.”,
e) w § 13 po ust. 6 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:
„7. Przewodniczący Rady informuje Radę o treści interpelacji wniesionych do rozpatrzenia.”,
f) w § 13 po ust. 7 dodaje się ust. 8 w brzmieniu:
„8. W przypadku niemożności udzielenia odpowiedzi podczas sesji, winna być ona doręczona
interpelującemu na piśmie w ciągu 21 dni od
daty sesji.”,
g) w § 13 po ust. 8 dodaje się ust. 9 w brzmieniu:
„9. Odpowiedź na interpelację udzielona poza
sesją może być odczytana na następnej sesji.
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W szczególności dotyczy to przypadku, gdy interpelujący odmawia przyjęcia odpowiedzi na
interpelację.”,
h) w § 13 po ust. 9 dodaje się ust. 10 w brzmieniu:
„10. Komórka organizacyjna Urzędu Gminy w Borzęcinie prowadzi zbiór interpelacji i odpowiedzi na
interpelacje.”,
i) w § 13 po ust. 10 dodaje się ust. 11 w brzmieniu: „11.
Zapytania radnego składa się w sprawach o charakterze jednostkowym, dotyczących zadań użyteczności
publicznej, prowadzonych przez Gminę.”,
j) w § 13 po ust. 11 dodaje się ust. 12 w brzmieniu:
„12. Zapytania radni składają ustnie na sesji. Czas
wystąpienia nie może przekraczać 2 minut. Po
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udzieleniu odpowiedzi dopuszcza się jedno wystąpienie „ad vocem” do 1 minuty.”,
k) w § 13 po ust. 12 dodaje się ust. 13 w brzmieniu:
„13. W razie niemożności udzielenia odpowiedzi na
zapytanie podczas sesji, winna ona być udzielona
w ciągu 14 dni na piśmie.”,
6) załącznik Nr 4 do Statutu Gminy Borzęcin otrzymuje
brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy w Borzęcinie
Czesław Małek
Załącznik
do uchwały Nr IX/57/2011
Rady Gminy Borzęcin
z dnia 15 czerwca 2011 r.

WYKAZ GMINNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
1) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borzęcinie,
2) Zespół Szkół w Borzęcinie,
3) Zespół Szkół w Bielczy,
4) Zespół Szkół i Przedszkola w Przyborowie,
5) Publiczna Szkoła Podstawowa w Borzęcinie Dolnym
im. Kazimierza Wielkiego,
6) Publiczna Szkoła Podstawowa w Łękach im. Teofila
Lenartowicza,

7) Publiczne Przedszkole w Borzęcinie Górnym,
8) Publiczne Przedszkole w Borzęcinie Dolnym,
9) Publiczne Przedszkole w Bielczy,
10) Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie.
Przewodniczący Rady Gminy w Borzęcinie
Czesław Małek
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UCHWAŁA NR X/64/2011
RADY GMINY BORZĘCIN
z dnia 6 lipca 2011 r.
w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu
(z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:
Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 12
ust. 1 i 4 ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst
jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 70 poz. 473 z późn. zm.) Rada Gminy Borzęcin uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się na terenie Gminy Borzęcin liczbę
punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej
4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do
spożycia:
1) poza miejscem sprzedaży – w ilości 15 punktów,
2) w miejscu sprzedaży – w ilości 10 punktów.
4005

§ 2. Traci moc uchwała Nr III/11/2010 Rady Gminy
Borzęcin z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia
liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa)
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży
jak i w miejscu sprzedaży.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Borzęcin.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy w Borzęcinie
Czesław Małek
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UCHWAŁA NR X/65/2011
RADY GMINY BORZĘCIN
z dnia 6 lipca 2011 r.
w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:
Dz. U. 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 12
ust. 2 ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst
jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 70 poz. 473 z późn. zm.) Rada Gminy Borzęcin uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, obowiazujące
na terenie Gminy Borzęcin, stanowiąc, że:
1) punkt sprzedaży napojów alkoholowych zawierających
do 4,5% alkoholu oraz piwa, przeznaczonych do
spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu
sprzedaży, nie może być zlokalizowany w odległości
mniejszej niż 50 metrów od obiektów kultu religijnego takich jak kościoły, czynne kaplice, cmentarze
oraz od szkół, przedszkoli i placówek kulturalnych,
2) punkt sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu, z wyjątkiem piwa,
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jaki w miejscu sprzedaży, nie może być zlokalizowany w odległości mniejszej niż 100 metrów od
obiektów kultu religijnego takich jak kościoły,
czynne kaplice, cmentarze oraz od szkół, przedszkoli i placówek kulturalnych

§ 2. Odległości określone w § 1 mierzone będą najkrótszą drogą dojścia, wzdłuż osi dróg publicznych, od
wejścia do miejsca sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych do wejścia do obiektu chronionego.
§ 3. Użyte w § 2 określenia oznaczają:
1) "najkrótsza droga dojścia" – droga uwzględniająca
przepisy o ruchu drogowym gwarantujące bezpieczeństwo publiczne (ochronę życia i zdrowia),
2) "wejście do obiektu chronionego" – ogólnodostępne
wejście, wskazane przez zarządzającego obiektem
(brama, drzwi).
§ 4. Traci moc uchwała Nr III/10/2010 Rady Gminy
Borzęcin z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Borzęcin.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy w Borzęcinie
Czesław Małek
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UCHWAŁA NR X/68/2011
RADY GMINY BORZĘCIN
z dnia 6 lipca 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 r. Nr 142, poz. 1591
ze zm.) –Rada Gminy Borzęcin uchwala, co następuje:
§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Borzęcin na rok
2011 Nr IV/26/2011 dokonuje się następujących zmian:
Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 26.491,42 zł,

a zwiększa o kwotę 622.237,38 zł do kwoty 40.416.255,35 zł,
w tym:
1) plan dochodów bieżących zwiększa się o 26.491,42 zł
do kwoty 22.113.613,95 zł;
2) plan dochodów majątkowych zmniejsza się o kwotę
26.491,42 zł, a zwiększa o kwotę 595.745,96 zł do
kwoty 18.302.641,40 zł, - jak poniżej:

Dochody budżetu na rok 2011
Klasyfikacja
budżetowa
Dział 750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

§2007

§2009

Treść

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

Plan
0,00

0,00
26 491,42
22 517,71

3 973,71
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Dział 852

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

595 745,96

Rozdział 85202

Domy pomocy społecznej

595 745,96

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

595 745,96

§6207

§6209

§6207

-26 491,42
-22 517,71

-3 973,71

595 745,96

§ 2. W Uchwale Budżetowej Gminy Borzęcin na rok 2011 Nr IV/26/2011 dokonuje się następujących zmian:
Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 569.160,04 zł, a zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.164.906,00 zł do kwoty
45.142.387,11 zł, z czego:
1) plan wydatków bieżących zmniejsza się o kwotę 1.000,00 zł, a zwiększa o kwotę 35.991,42 zł do kwoty

21.232.460,36 zł,

2) plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 568.160,04 zł, a zwiększa o kwotę 1.128.914,58 zł do kwoty

23.909.926,75 zł

jak poniżej:
Wydatki budżetu na rok 2011
Klasyfikacja
budżetowa
Dział 400

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

0,00

Rozdział 40002

Dostarczanie wody

0,00

Treść

Plan

Dział 600

a) Wydatki bieżące jednostek budżetowych
1.1) wydatki na realizację zadań statutowych
Zakup energii
Zakup usług remontowych
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016

Drogi publiczne gminne

587 245,96

Dział 750

b) wydatki majątkowe
– Odbudowa dróg gminnych
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
ADMINISTRACJA PUBLICZNA

587 245,96
587 245,96
587 245,96
0,00

Rozdział 75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

§4260
§4270

§6050

0,00
0,00
- 1 000,00
1 000,00
587 245,96

0,00

Dział 852

a) Wydatki bieżące jednostek budżetowych
1.2) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Składki na Fundusz Pracy
b) wydatki majątkowe
- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców Gminy Borzęcin
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202

Domy pomocy społecznej

0,00

b) wydatki majątkowe
– Rozbudowa i zmiana użytkowania Domu Parafialnego na potrzeby utworzenia
Regionalnego Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej w Borzęcinie
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00
0,00

§4017
§4019
§4117
§4119
§4127
§4129

§6057
§6059

§6057
§6059

26 491,42
26 491,42
16 282,46
6 253,82
2 458,66
944,34
398,92
153,22
- 26 491,42
- 26 491,42
- 22 517,71
- 3 973,71
0,00

541 668,62
- 541 668,62
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Dział 926

KULTURA FIZYCZNA

8 500,00

Rozdział 92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej

8 500,00

- dotacje
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych
do realizacji stowarzyszeniom

8 500,00
8 500,00

§2820

§ 3. W pozostałym zakresie zapisy uchwały budżetowej pozostają bez zmian.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Borzęcin.

Przewodniczący Rady Gminy w Borzęcinie
Czesław Małek
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UCHWAŁA NR XI/70/2011
RADY GMINY BORZĘCIN
z dnia 5 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 r. Nr 142, poz. 1591
ze zm.) – Rada Gminy Borzęcin uchwala, co następuje:
§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Borzęcin na rok
2011 Nr IV/26/2011 dokonuje się następujących zmian:

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 872 177,51 zł. do
kwoty 43 315 930,86 zł. w tym:
1) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę
72 177,51 zł. do kwoty 22 213 289,46 zł;
2) plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę
2 800 000,00 zł. do kwoty 21 102 641,40 zł;
- jak poniżej:

Dochody budżetu na rok 2011
DZIAŁ 600

Rozdział
60017

§2330

Rozdział
60078
§6330
DZIAŁ 801

Rozdział
80104
§0970
DZIAŁ 900

Rozdział
90003
§2320

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

2 862 520,00

Drogi wewnętrzne
1. Dochody bieżące

62 520,00
62 520,00

Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

62 520,00

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

2 800 000,00

2. Dochody majątkowe

2 800 000,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów
inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)

2 800 000,00

OŚWIATA I WYCHOWANIE

907,51

Przedszkola
Dochody bieżące

907,51
907,51

Wpływy z różnych dochodów

907,51

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

8 750,00

Oczyszczanie miast i wsi
1. Dochody bieżące

8 750,00
8 750,00

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

8 750,00

§ 2. W Uchwale Budżetowej Gminy Borzęcin na rok
2011 Nr IV/26/2011 dokonuje się następujących zmian:
Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 132 523,00 zł.,
a zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 004 700,51 zł.
do kwoty 48 042 062,62 zł. z czego:

1) plan wydatków bieżących zmniejsza się o kwotę
21 223,00 zł., a zwiększa o kwotę 179 700,51 zł. do
kwoty 21 418435,87 zł.
2) plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę
111 300,00 zł. a zwiększa o kwotę 2 825 000,00 zł.,
do kwoty 26 623 626,75 zł.
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- jak poniżej:
DZIAŁ 010

Wydatki budżetu na rok 2011
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

15 000,00

Rozdział 01008

Melioracje wodne

15 000,00

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:
1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Zakup usług remontowych

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

§4270
DZIAŁ 400

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

3 000,00

Rozdział 40002

Dostarczanie wody

3 000,00

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:
1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Zakup usług remontowych

3 000,00
3 000,00
3 000,00

§4270
DZIAŁ 600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016

Drogi publiczne gminne

-101 300,00

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:
1.2 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Wynagrodzenia bezosobowe
2. Wydatki majątkowe
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Odbudowa dróg gminnych

10 000,00
10 000,00
10 000,00
-111 300,00
-111 300,00
-111 300,00

§4170
§6050

Rozdział 60017

§4270

Rozdział 60078
§6050

2 761 220,00

Drogi wewnętrzne

62 520,00

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:
1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Zakup usług remontowych

62 520,00
62 520,00
62 520,00

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

2 800 000,00

2. Wydatki majątkowe
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Odbudowa dróg gminnych
Odbudowa drogi "Wał prawy" w Borzęcinie
Odbudowa drogi "Wisowatki II" w Borzęcinie
Odbudowa przewodów kanalizacyjnych i klap burzowych w Borzęcinie
Odbudowa drogi "Podborki - Waryś"
Odbudowa drogi "Granice Bagno"
Odbudowa drogi "Iglopol - Łazy"
Odbudowa "Wał lewy" w Borzęcinie

2 800 000,00
2 800 000,00
2 800 000,00

DZIAŁ 754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

12 000,00

Rozdział 75412

Ochotnicze straże pożarne

12 000,00

2. Dotacje
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

12 000,00

§2820

12 000,00

DZIAŁ 801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

37 907,51

Rozdział 80101

Szkoły podstawowe

44 300,00

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:
1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Zakup energii
Zakup usług remontowych
1.2 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Wynagrodzenie osobowe pracowników
3. Świadczenia
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

19 300,00
25 300,00
15 300,00
10 000,00
-6 000,00
-6 000,00
25 000,00
25 000,00

§4260
§4270
§4010
§3020

Rozdział 80104

§4270

Przedszkola
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:

-392,49
-392,49

1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Zakup usług remontowych

907,51
907,51
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1.2 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Wynagrodzenie osobowe pracowników

-1 300,00
-1 300,00

Gimnazja

-8 000,00

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:
1.2 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Wynagrodzenia osobowe pracowników

-8 000,00
-8 000,00
-8 000,00

Dowożenie uczniów do szkół
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:

2 000,00
2 000,00

1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Zakup usług pozostałych

2 000,00
2 000,00

DZIAŁ 851

OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:

-5 923,00
-5 923,00

1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Zakup usług pozostałych
2. Dotacje
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów
publicznych

-5 923,00
-5 923,00
5 923,00

§4300

§2830

0,00

5 923,00

DZIAŁ 852

POMOC SPOŁECZNA

4 800,00

Rozdział 85202

Domy pomocy społecznej
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:

4 800,00
4 800,00

1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek
samorządu terytorialnego

4 800,00

DZIAŁ 900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

8 750,00

Rozdział 90003

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:

8 750,00
8 750,00

1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Zakup usług pozostałych

8 750,00
8 750,00

§4330

§4300

4 800,00

DZIAŁ 921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

25 000,00

2. Wydatki majątkowe
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Instalacja monitoringu na budynku wielofunkcyjnym w Bielczy
Zakup mebli do Świetlicy Wiejskiej w Warysiu - I wyposażenie

25 000,00
25 000,00
10 000,00
15 000,00

§6050

25 000,00

DZIAŁ 926

KULTURA FIZYCZNA

4 500,00

Rozdział 92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej

4 500,00

2. Dotacje
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

4 500,00

§2820

4 500,00

§ 3. W pozostałym zakresie zapisy uchwały budżetowej pozostają bez zmian

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Borzęcin.

Przewodniczący Rady Gminy w Borzęcinie
Czesław Małek
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UCHWAŁA NR IX/91/11
RADY MIASTA BOCHNIA
z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie: określenia wysokości opłaty targowej na targowisku Gminy Miasta Bochnia oraz zarządzenia jej
poboru w drodze inkasa, ustanowienia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 15,
art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (t.j Dz. U. z 2010 r.
Nr 95 poz. 613 z późn. zm.) Rada Miasta Bochni uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się stawki opłaty targowej w wysokości
określonej w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych,
osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na
targowiskach Gminy Miasta Bochnia.
§ 3.
§ 4. Inkasentem opłaty targowej ustanawia się:
1) Panią Zofią Łach - na Targowisku "Targowica" przy ul.
Partyzantów w Bochni;
2) Panią Ewę Zajt - na Targowisku " Plac Rolny" na Placu
Gazaris w Bochni oraz we wszelkich miejscach,
gdzie prowadzony jest handel podlegający opłacie

targowej, za wyjątkiem targowiska, o którym mowa w pkt 1.
§ 5. Wynagrodzenie inkasenta określa się w następującej wartości:
1) 15% od kwot zainkasowanych miesięcznie na Targowisku "Targowica" przy ul. Partyzantów w Bochni;
2) 300 zł brutto + 15% od kwot zainkasowanych miesięcznie na Targowisku " Plac Rolny" na Placu Gazaris w Bochni oraz na terenie Gminy Miasta
Bochnia z miejsc, gdzie prowadzony jest handel
podlegający opłacie targowej z wyjątkiem targowisk określonych w pkt 1.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta.
§ 7. Uchwala wchodzi z życie po upływie 14 dni od
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miasta
Kazimierz Ścisło
Załącznik
do uchwały Nr IX/91/11
Rady Miasta Bochnia
z dnia 30 czerwca 2011 r.

Cennik opłat targowych pobieranych na targowiskach Gminy Miasta Bochnia.
1) Sprzedaż z samochodów
2,50 zł/m2 zajmowanej powierzchni dziennie
40,00 zł/2 zajmowanej powierzchni (abonament)
miesięcznie
2) Sprzedaż ze stołu plus miejsce za stołem
2,50 zł/m2 zajmowanej powierzchni dziennie
40,00 zł/2 zajmowanej powierzchni (abonament)
miesięcznie
3) Sprzedaż ze stolików i łóżek polowych itp. plus miejsce za stolikiem
2,50 zł/m2 zajmowanej powierzchni dziennie
4) Sprzedaż dywanów, mebli, artykułów gospodarstwa
domowego, artykułów spożywczych itp.
2,50 zł/m2 zajmowanej powierzchni dziennie
5) Sprzedaż z wozu konnego
2,50 zł/m2 zajmowanej powierzchni dziennie
6) Sprzedaż płodów rolnych oraz krzewów ozdobnych
i drzew owocowych bezpośrednio z ziemi
2,50 zł/m2 zajmowanej powierzchni dziennie
40,00 zł/2 zajmowanej powierzchni (abonament)
miesięcznie
4009

7) Sprzedaż obnośna (z ręki) od osoby 2,50 zł dziennie
8) Sprzedaż zwierząt (od sztuki)
a) konie 15,00 zł
b) bydło 15,00 zł
c) prosięta 6,00 zł
d) warchlaki 9,00 zł
e) dorosłe świnie 12,00 zł
9) Sprzedaż królików, gołębi oraz ptactwa ozdobnego
2,50 zł/m2 zajmowanej powierzchni dziennie
10) Sprzedaż psów, kotów
2,50 zł/m2 zajmowanej powierzchni dziennie
11) Sprzedaż grzybów 10,00 zł/m2 dziennie
12) Sprzedaż hurtowa drobiu 6,00 zł/m2 dziennie
13) Sprzedaż kiermaszowa
opłata jednorazowa 10,00 zł/m2 od zajmowanej
powierzchni dziennie
14) Sprzedaż ryb żywych z samochodów, beczek itp.
opłata jednorazowa 20,00 zł/m2 od zajmowanej
powierzchni dziennie.
Przewodniczący Rady Miasta
Kazimierz Ścisło
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UCHWAŁA NR IX/95/11
RADY MIASTA BOCHNIA
z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie nadania Miejskiemu Przedszkolu Nr 4 w Bochni nazwy - Miejskie Przedszkole Nr 4
"Cztery pory roku" im. Marii Kownackiej w Bochni
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
w zw. z art. 5c pkt 1 i art. 58 ust. 1 i 6 ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r.,
Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Miasta Bochnia
uchwala, co następuje:
§ 1. Na wniosek Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców nadaje się Miejskiemu Przedszkolu Nr 4 w Bochni
przy ul. Pl. Generała Okulickiego 2 nazwę - Miejskie
Przedszkole Nr 4 "Cztery Pory roku" im. Marii Kownackiej
w Bochni.

§ 2. Traci moc uchwała Nr IV/41/07 Rady Miejskiej
w Bochni z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie nadania
Miejskiemu Przedszkolu Nr 4 w Bochni przy Pl. Generała
Okulickiego 2 - imienia Marii Kownackiej.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta Bochnia.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego
Przewodniczący Rady Miasta
Kazimierz Ścisło
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UCHWAŁA NR IX/96/11
RADY MIASTA BOCHNIA
z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty
z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 4 ust. 11a
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa
użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. Nr 175, poz. 1459 z późn. zm.) oraz
art. 68 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r.
Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), Rada Miasta Bochnia
uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty od opłaty
z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Bochnia, zabudowanych na cele mieszkaniowe lub przeznaczonych pod tego typu zabudowę.
2. W przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami, w skład których wchodzą lokale wykorzystywane na cele mieszkalne oraz lokale wykorzystywane na cele inne niż mieszkalne, bonifikatą zostaną objęte udziały w prawie użytkowania wieczystego związane z własnością lokali mieszkalnych.
§ 2. Ustala się następującą wysokość bonifikat od
opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności:
1) 90 % dla osób fizycznych, których dochód miesięczny
na jednego członka rodziny w gospodarstwie domowym nie przekracza przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia w gospodarce narodowej za ostatnie półrocze roku poprzedzającego rok, w którym

wystąpiono z żądaniem przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, ogłaszanego przez Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego na podstawie odrębnych
przepisów,
2) 85% w przypadku przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego ustanowionego na rzecz spółdzielni
mieszkaniowej,
3) 50 % w przypadku przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego ustanowionego na rzecz osób fizycznych, które prawo użytkowania wieczystego uzyskały przed dniem 5 grudnia 1990 r. oraz ich następco prawnym,
4) W razie zbiegu praw do bonifikat z tytułów, o których
mowa w ust. 1-3, stosuje się jedną bonifikatę korzystniejszą dla użytkownika wieczystego.
§ 3. Bonifikaty o których mowa w § 2, stosuje się
tylko w przypadku jednorazowej zapłaty opłaty z tytułu
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
§ 4. Bonifikata może być udzielona pod warunkiem,
że użytkownik wieczysty:
1) złoży stosowny wniosek,
2) nie zalega, w dniu wydania decyzji, z żadnymi zobowiązaniami pieniężnymi wobec Gminy Miasta
Bochnia,
3) poniesie koszty przekształcenia, w tym koszty wyceny
przez rzeczoznawcę majątkowego.
§ 5. Do spraw wszczętych, a nie zakończonych ostateczną decyzją stosuje się przepisy niniejszej uchwały.
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§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta Bochnia.

Poz. 4011,4012

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miasta
Kazimierz Ścisło
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UCHWAŁA NR XIV/85/2011
RADY GMINY GDÓW
z dnia 4 sierpnia 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2011 rok
Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) oraz art. 211,
art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) –
Rada Gminy Gdów uchwala, co następuje:
§ 1. W Uchwale budżetowej Gminy Gdów na rok
2011 Nr IV/17/2010 Rady Gminy Gdów z dnia 30 grudnia 2010 r. wprowadza się następujące zmiany:
1. W § 1- zwiększa się planowaną kwotę dochodów
budżetu na rok 2011 o kwotę 469.950,00 zł w tym:
1) dochody bieżące o kwotę 169.950,00 zł
2) dochody majątkowe o kwotę 300.000,00 zł
- jak w załączniku Nr 1,
2. W § 2 - zmienia się oraz zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2011 o kwotę 579.950,00 zł,
w tym:
1) wydatki bieżące o kwotę 403.725,00 zł
2) wydatki majątkowe o kwotę 176.225,00 zł
- jak w załączniku Nr 3,
3. W § 4 - zmienia się oraz zwiększa się planowaną kwotę przychodów budżetu na rok 2011 o kwotę
110.000,00 zł, w tym: wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości
110.000,00 zł - jak załącznik Nr 2.
§ 2. Dotychczasowy zapis § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Różnica miedzy dochodami i wydatkami stanowi
planowany deficyt budżetu w kwocie 3.171.520,63 zł,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciąganych kredytów w kwocie 2.392.731 zł,

2) zaciąganych pożyczek w kwocie 356.000,00 zł
3) wolnych środków, których mowa w art. 217 ust. 2
pkt 6 ustawy w kwocie 422.789,63 zł."
§ 3. Dotychczasowy zapis § 4 ust. 1 otrzymuje
brzmienie:
„§ 4.1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu
w wysokości 5.630.918,63 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.459.398 zł:
1) PRZYCHODY 5.630.918,63 zł z tego:
a) Przychody z transz zaciągniętych kredytów na
rynku krajowym w 2010 r. – 1.076.000,00 zł
b) Przychody z planowanych kredytów zaciąganych na rynku krajowym – 3.776.129,00 zł
c) Przychody z planowanych pożyczek zaciąganych na rynku krajowym – 356.000,00 zł
d) Przychody z wolnych środków, o których
mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy –
422.789,63 zł
2) ROZCHODY – 2.459.398,00 zł
a) Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek
i kredytów – 2.459.398,00 zł.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Gdów.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Tadeusz Ciężarek
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XIV/85/2011
Rady Gminy Gdów
z dnia 4 sierpnia 2011 r.
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Przewodniczący Rady Tadeusz Ciężarek
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XIV/85/2011
Rady Gminy Gdów
z dnia 4 sierpnia 2011 r.

Przewodniczący Rady Tadeusz Ciężarek
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Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XIV/85/2011
Rady Gminy Gdów
z dnia 4 sierpnia 2011 r.
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Przewodniczący Rady Tadeusz Ciężarek
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Przewodniczący Rady Tadeusz Ciężarek
4012
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UCHWAŁA NR VII/46/2011
RADY MIEJSKIEJ W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ
z dnia 28 kwietnia 2011 r.
w sprawie nadania imienia Świętego Jana Kantego dla Gimnazjum Nr 7 w Barwałdzie Średnim
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.
U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), w związku
z § 1 ust. 4 załącznika Nr 2 do Rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie
ramowych statutów publicznego przedszkola oraz pu-

blicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 z późn.
zm.) Rada Miejska w Kalwarii Zebrzydowskiej, w związku z wnioskiem Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców
i Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum Nr 7 w Barwałdzie Średnim uchwala, co następuje:
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§ 1. Nadaje się imię Świętego Jana Kantego Gimnazjum Nr 7 w Barwałdzie Średnim wchodzącego
w skład Zespołu Szkół Nr 7 w Barwałdzie Średnim.

Poz. 4013,4014,4015

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej
Tadeusz Wilk

4013
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UCHWAŁA NR VIII/62/2011
RADY MIEJSKIEJ W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ
z dnia 16 czerwca 2011 r.
zmieniająca Uchwałę Nr VII/46/2011 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 28 kwietnia 2011 r.
w sprawie nadania imienia Świętego Jana Kantego dla Gimnazjum Nr 7 w Barwałdzie Średnim
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku
z § 1 ust. 4 załącznika Nr 2 do Rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie
ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 z późn.
zm.) Rada Miejska w Kalwarii Zebrzydowskiej uchwala,
co następuje:

„Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego”.

§ 1. W Uchwale Nr VII/46/2011 Rady Miejskiej
w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 28 kwietnia 2011 roku
w sprawie: nadania imienia Świętego Jana Kantego dla
Gimnazjum Nr 7 w Barwałdzie Średnim, §3 Uchwały
otrzymuje brzmienie:

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej
Tadeusz Wilk

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
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UCHWAŁA NR V/53/2011
RADY GMINY KOSZYCE
z dnia 29 czerwca 2011 r.
w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszycach.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6, art. 9 ust. 1 art. 18
ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz.1591z późn. zm.) oraz art. 17 ust. 1 pkt 18
art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej (tekst jednolity z 2009 r. Dz. U. Nr 175
poz. 1362 z późn. zm.) Rada Gminy Koszyce uchwala, co
następuje:
§ 1. Uchwala się Statut Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Koszycach stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XV/150/2004 z dnia
10 września 2004 r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Koszycach.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący
Tadeusz Nawrot
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Poz. 4015
Załącznik
do uchwały Nr V/53/2011
Rady Gminy Koszyce
z dnia 29 czerwca 2011 r.

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w Koszycach
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koszycach zwany dalej "Ośrodkiem", działa w szczególności
na podstawie:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
2) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.),
3) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)
4) ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
(Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1223 z późn. zm.),
5) ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180.
poz. 1493 z późn. zm.)
6) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
(Dz. U. z 2004 r. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.),
7) Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)
8) ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom
uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1,
poz. 7 z późn. zm.)
9) ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz
niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2002 r.
Nr 42, poz. 371 z późn. zm.),
10) ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 71, poz. 734 z późn. zm.)
11) innych ustaw określających zadania w zakresie pomocy społecznej,
12) innych ustaw określających zadania własne Gminy
i zlecone Gminie,
13) niniejszego statutu.
§ 2.
1. Ośrodek jest gminną jednostką organizacyjną nie
posiadającą osobowości prawnej utworzoną jako
jednostka budżetowa Gminy Koszyce w celu wykonywania zadań z zakresu pomocy społecznej
działającą na terenie Gminy Koszyce.
2. Siedzibą Ośrodka jest budynek administracyjny Urzędu
Gminy w Koszycach ul. Elżbiety Łokietkówny 14.
3. Ośrodek może używać nazwy skrótowej GOPS.
Rozdział 2
Zakres działania Ośrodka
§ 3.
1. Celem działania Ośrodka jest rozpoznawanie i zaspakajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób
i rodzin, które własnym staraniem nie są w stanie
pokonać trudności życiowych oraz umożliwienie im
bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

2. Ośrodek powinien w miarę możliwości doprowadzić
do życiowego usamodzielniania się osób i rodzin
oraz ich integracji ze środowiskiem, jak również
zapobiegać powstawaniu nowych problemów społecznych rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej.
§ 4. Ośrodek realizuje zadania własne określone
w ustawie o pomocy społecznej i innych ustawach,
obejmujące w szczególności:
1) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym
uwzględnieniem programów pomocy społecznej,
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób
i rodzin z grup szczególnego ryzyka,
2) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,
3) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych
i celowych specjalnych,
4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,
5) przyznawanie pomocy w naturze,
6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków i pożyczek na
ekonomiczne usamodzielnienie się,
7) udzielanie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania
osobom tego pozbawionym, w tym bezdomnym,
8) świadczenie usług opiekuńczych, w miejscu zamieszkania,
9) udzielanie zasiłków celowych na świadczenia zdrowotne
osobom bezdomnym i innym nie mającym dochodu
oraz możliwości uzyskania świadczeń na podstawie
przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
10) udzielanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków
powstałych w wyniku zdarzenia losowego,
11) sprawianie pogrzebów, w tym osobom bezdomnym,
12) pracę socjalną,
13) opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne
i rentowe za osobę, która rezygnuje z zatrudnienia
w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie nie
zamieszkującymi z matką, ojcem lub rodzeństwem,
14) udział w tworzeniu gminnego systemu profilaktyki
i opieki nad dzieckiem i rodziną,
15) diagnozę problemów społecznych na terenie obszaru swojego działania oraz sporządzanie bilansu lokalnych potrzeb społecznych,
16) dożywianie dzieci,
17) sporządzanie sprawozdawczości,
18) kierowanie do domu pomocy społecznej odpowiedniego typu i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca Gminy w tym domu,
19) współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji
o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach,
20) przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych.
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§ 5. Ośrodek realizuje inne zadania, wynikające
z rozeznania potrzeb, a w szczególności:

§ 9. Ośrodek realizuje zadania zlecone Wójtowi
Gminy z zakresu administracji rządowej dotyczące:

1) udziela mieszkańcom informacji o przysługujących im
uprawnieniach z zakresu pomocy społecznej,
2) organizuje i prowadzi specjalistyczne poradnictwo,
w tym rodzinne dla rodzin naturalnych i zastępczych,
3) udziela pomocy w integracji ze środowiskiem lokalnym osobom opuszczającym zakłady karne, niektóre rodzaje placówek opiekuńczo-wychowawczych,
resocjalizacyjnych, zakłady dla nieletnich i rodziny
zastępcze,
4) prowadzi działania mające na celu integrację ze społeczeństwem repatriantów i osób posiadających
status uchodźcy,
5) przygotowuje i realizuje projekty dofinansowywane
z Europejskiego Funduszu Społecznego,
6) podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy,
w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych.

1) wypłaty świadczeń rodzinnych,
2) wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego, oraz
podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych.

§ 6. Ośrodek realizuje zadania zlecone określone
w ustawie o pomocy społecznej obejmujące w szczególności:
1) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
2) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na
pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową
lub ekologiczną,
3) organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług
opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób
z zaburzeniami psychicznymi,
4) prowadzenie i rozwój środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
5) wydawanie decyzji potwierdzających prawo do
świadczeń opieki zdrowotnej,
6) udzielanie pomocy kombatantom i innym osobom
będących ofiarami represji wojennych i okresu
powojennego,
7) zadania wynikające z rządowych programów pomocy
społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój
specjalistycznego wsparcia.
§ 7.
1. Ośrodek opracowuje i realizuje lokalne programy
z zakresu pomocy społecznej na rzecz ograniczania
i rozwiązywania występujących problemów społecznych.
2. Ośrodek uczestniczy w realizacji miejskich programów z zakresu polityki społecznej.
§ 8. W realizacji zadań Ośrodek współdziała i współpracuje z organizacjami pozarządowymi, Kościołem Katolickim, działającymi na terenie gminy organizacjami społecznymi zakładami pracy organizacjami charytatywnymi,
fundacjami, osobami fizycznymi.
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§ 10. Ośrodek może kierować wnioski o ustalenie niezdolności do pracy niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi przepisami.
§ 11. Kierownik Ośrodka może wytaczać na rzecz
obywateli powództwa o roszczenia alimentacyjne.
Rozdział 3
Organizacja i zarządzanie
§ 12.
1. Ośrodkiem kieruje Kierownik
2. Kierownik odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie
Ośrodka i reprezentuje go na zewnątrz.
3. Kierownika Ośrodka zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy
Koszyce, który jest Zwierzchnikiem służbowym Kierownika.
4. Kierownik jest przełożonym służbowym w stosunku do
pracowników Ośrodka i wykonuje w stosunku do nich
wszelkie czynności wynikające ze stosunku pracy.
5. Prawa i obowiązki pracowników Ośrodka regulują
przepisy ustawy o pracownikach samorządowych,
ustawy o pomocy społecznej i kodeks pracy.
6. Decyzje w indywidualnych sprawach dotyczących
zadań realizowanych przez Ośrodek wydaje Kierownik Ośrodka na podstawie upoważnienia udzielonego przez właściwy organ.
7. Kierownik Ośrodka składa Radzie Gminy coroczne
sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.
8. Kierownik podejmuje wszelkie decyzje w sprawach
dotyczących merytorycznej działalności Ośrodka.
§ 13.
1. Ośrodek jest jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych i ustawie prawo zamówień publicznych.
2. Obsługę prawną oraz informatyczną Ośrodka wykonuje Urząd Gminy Koszyce.
§ 14. Organizację wewnętrzna i zasady funkcjonowania Ośrodka określa Regulamin organizacyjny nadany przez Kierownika Ośrodka w uzgodnieniu z Wójtem
Gminy Koszyce.
§ 15. Czynności w zakresie nadzoru wykonują
zgodnie z przepisami kompetencyjnymi: Rada Gminy
w Koszycach, Wójt Gminy Koszyce oraz Wojewoda
Małopolski.
§ 16. Rada Gminy uchwala statut i dokonuje jego
zmian.
Przewodniczący
Tadeusz Nawrot
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UCHWAŁA NR VII/53/11
RADY GMINY KOŚCIELISKO
z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kościelisko na rok 2011.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211,
art. 212, art. 215 i art. 237 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,
poz. 1240), Rada Gminy Kościelisko uchwala, co następuje
§ 1.
1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Kościelisko na
rok 2011 o kwotę 1.626 zł, w tym:
a) dochody bieżące o kwotę 1.626 zł zgodnie
z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały
2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Kościelisko na
rok 2011 o kwotę 1.626 zł, w tym:
a) Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 21.626 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały
b) Zmniejsza się wydatki majątkowe na inwestycje
i zakupy inwestycyjne o kwotę 20.000 zł zgodnie
z załącznikiem Nr 2a do niniejszej Uchwały.
§ 2. W wyniku powyższych zmian budżet Gminy
Kościelisko na rok 2011 przedstawia się następująco:
1. Dochody budżetowe 27.356.125,16 zł, w tym:
1) dochody bieżące: 22.521.930,16 zł,
2) dochody majątkowe: 4.834.195,00 zł
2. Wydatki budżetowe: 33.351.147,16 zł w tym:
1) wydatki bieżące 20.074.363,16 zł w tym
a) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w kwocie łącznej – 14.618.370,16 zł, z czego:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich
naliczane – 8.330.241 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
– 6.288.129,16 zł;

b) wydatki na dotacje na zadania bieżące –
1.034.641 zł;
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.427.254 zł;
d) wydatki bieżące na programy finansowane
z udziałem środków, o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją
zadań jednostki samorządu terytorialnego –
396.324zł;
e) wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji
udzielonych przez Gminę Kościelisko przypadające do spłaty w roku 2011 – 152.446 zł;
f) wydatki na obsługę długu publicznego –
445.328 zł;
2) wydatki majątkowe - 13.276.784 zł w tym:
a) zakup i objęcie udziałów- 200.000 zł
b) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne
13.076.784 zł, z czego wydatki inwestycyjne
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w łącznej
kwocie 9.772.918 zł;
3. Deficyt budżetu 5.995.022 zł
4. Przychody budżetu 8.509.462 zł
5. Rozchody budżetu 2.514.440 zł
§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy
Kościelisko
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Kościelisko
Roman Krupa
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr VII/53/11
Rady Gminy Kościelisko
z dnia 30 czerwca 2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy Kościelisko
Roman Krupa
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr VII/53/11
Rady Gminy Kościelisko
z dnia 30 czerwca 2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy Kościelisko Roman Krupa
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Załącznik Nr 2a
do uchwały Nr VII/53/11
Rady Gminy Kościelisko
z dnia 30 czerwca 2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy Kościelisko Roman Krupa
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UCHWAŁA NR VIII/69/11
RADY GMINY KOŚCIELISKO
z dnia 11 sierpnia 2011 r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kościelisko na rok 2011.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. c,d ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz
art. 211, art. 212, art. 215 i art. 237 ust. 2 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 157, poz. 1240), Rada Gminy Kościelisko uchwala, co
następuje
§ 1.
1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Kościelisko na
rok 2011 o kwotę 674.780 zł, w tym:
a) Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 926.800 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej
Uchwały,
b) Zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę
252.020
2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Kościelisko na
rok 2011 o kwotę 85.220 zł, w tym:
a) Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 300.000. zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały
b) Zmniejsza się wydatki majątkowe na inwestycje
i zakupy inwestycyjne o kwotę 385.220 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej Uchwały.
3. W związku ze zmianą dochodów i wydatków budżetowych zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę
760.000 zł i ustala się go w wysokości 5.235.022 zł.
4. Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 760.000 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały
§ 2. W wyniku powyższych zmian budżet Gminy
Kościelisko na rok 2011 przedstawia się następująco:
1. Dochody budżetowe 28.051.647,16 zł, w tym:
1) dochody bieżące: 23.469.472,16 zł,
2) dochody majątkowe: 4.582.175,00 zł
2. Wydatki budżetowe: 33.286.669,16 zł w tym:
1) wydatki bieżące 20.395.105,16 zł w tym

a) wydatki bieżące jednostek budżetowej w kwocie łącznej– 14.932.270,16 zł, z czego:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich
naliczane – 8.348.009 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
– 6.584.261,16 zł;
b) wydatki na dotacje na zadania bieżące –
1.034.641 zł;
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.434.096 zł;
d) wydatki bieżące na programy finansowane
z pomocy zagranicznej – 396.324zł; z czego:
- ze środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej – 396.324 zł;
e) wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji
udzielonych przez Gminę Kościelisko przypadające do spłaty w roku 2011 – 152.446 zł;
f) wydatki na obsługę długu publicznego –
445.328 zł;
2) wydatki majątkowe – 12.891.564 zł w tym:
a) zakup i objęcie udziałów- 200.000 zł
b) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne
12.691.654 zł, z czego wydatki inwestycyjne
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w łącznej
kwocie 9.772.918 zł;
3. Deficyt budżetu 5.235.022 zł
4. Przychody budżetu 7.749.462 zł
5. Rozchody budżetu 2.514.440 zł
§ 3. Zmienia się treść § 3 Uchwały Budżetowej
Gminy Kościelisko na rok 2011 Nr IV/28/11 Rady Gminy
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Kościelisko z dnia 28 stycznia 2011 roku, który otrzymuje
brzmienie:
- „§ 3
1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi
planowany deficyt budżetu w kwocie 5.235.022 zł,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:
1) z zaciągniętych pożyczek na finansowanie
zadań realizowanych z udziałem środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
w wysokości 2.035.022zł,
2) z zaciąganych kredytów i pożyczek na rynku
krajowym w kwocie 3.200.000zł
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie
7.749.462 zł oraz rozchody budżetu w kwocie
2.514.440 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów
i pożyczek zaciąganych w roku 2011 w łącznej
kwocie 7.890.000 zł, w tym:
1) na pokrycie występującego w ciągu roku
przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.000.000 zł,
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2) na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej w wysokości
3.690.000 zł,
3) na pokrycie planowanego deficytu do kwoty
3.200.000 zł
4. Upoważnia się Wójta Gminy Kościelisko do zaciągania kredytów i pożyczek w kwotach określonych
w ust 3.”
§ 4. Zmienia się treść załącznika Nr 5 do Uchwały
Budżetowej Gminy Kościelisko na rok 2011 Nr IV/28/11
Rady Gminy Kościelisko z dnia 28 stycznia 2011 roku,
który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4
do niniejszej uchwały.
§ 5. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy
Kościelisko
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Kościelisko
Roman Krupa
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr VIII/69/11
Rady Gminy Kościelisko
z dnia 11 sierpnia 2011 r.
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Przewodniczący Rady Gminy Kościelisko
Roman Krupa
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr VIII/69/11
Rady Gminy Kościelisko
z dnia 11 sierpnia 2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy Kościelisko
Roman Krupa
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Załącznik Nr 2a
do uchwały Nr VIII/69/11
Rady Gminy Kościelisko
z dnia 11 sierpnia 2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy Kościelisko
Roman Krupa
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Załącznik Nr 3
do uchwały Nr VIII/69/11
Rady Gminy Kościelisko
z dnia 11 sierpnia 2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy Kościelisko
Roman Krupa
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Załącznik Nr 4
do uchwały Nr VIII/69/11
Rady Gminy Kościelisko
z dnia 11 sierpnia 2011 r.
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Przewodniczący Rady Gminy Kościelisko
Roman Krupa
4017
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UCHWAŁA NR VIII/70/11
RADY GMINY KOŚCIELISKO
z dnia 11 sierpnia 2011 r.
w sprawie: poboru podatków w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i zasad wynagradzania za inkaso
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6
ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613
z późn. zm.), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.
o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969
z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682
z późn. zm.) w zw. z art. 9, art. 28 § 4, art. 31, art. 47 § 4a
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa
(tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.)
Rada Gminy Kościelisko uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Zarządza się na terenie Gminy Kościelisko pobór
w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, należnych od osób fizycznych.

2. Na inkasentów podatków określonych w ust.1 na
obszarze sołectw wyznacza się następujące osoby:
1) w sołectwie Dzianisz: Mieczysław Dzierzęga zam.
34-514 Dzianisz 20B
2) w sołectwie Witów: Józef Płaza zam. 34-512 Witów 154A
3. Inkasenci, o których mowa w ust. 2 są uprawnieni
i zobowiązani do pobierania podatków od osób
zamieszkałych lub posiadających majątek podlegający opodatkowaniu na obszarze ich działania.
§ 2. Zarządzanie poboru podatków w drodze inkasa
nie wyklucza uiszczenia należności przez podatników
bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy lub na właściwy
rachunek bankowy.
§ 3.
1. Ustala się zryczałtowane wynagrodzenie w wysokości
10 % zainkasowanych kwot za pobór i terminowe
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wpłacenie podatków pobranych do kasy Urzędu
Gminy Kościelisko
2. Pobrane podatki powinny być przez inkasenta przekazane do kasy Urzędu Gminy w ciągu trzech dni po
ostatnim dniu, w którym, zgodnie z przepisami prawa
podatkowego wpłata podatku powinna nastąpić.
3. Pobrane kwoty zaległych podatków powinny być
przez inkasenta przekazane do kasy Urzędu Gminy
w ciągu 7 dni od dokonania wpłaty przez podatnika
§ 4. Wypłata wynagrodzenia za inkaso nastąpi
w ciągu 14 dni po zakończeniu miesiąca, w którym
upłynął termin płatności raty podatku.

Poz. 4018,4019,4020

§ 5. Inkasenci ponoszą materialną odpowiedzialność za inkasowane należności.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 7. Traci moc uchwała Nr IX/57/07 z dnia 25 maja
2007 roku w sprawie zarządzania poboru podatków od
nieruchomości, rolnego, leśnego w drodze inkasa
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego z mocą obowiązującą od 10 września 2011 r.
Przewodniczący Rady Gminy Kościelisko
Roman Krupa
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UCHWAŁA NR XI/66/11
RADY GMINY OŚWIĘCIM
z dnia 22 czerwca 2011 r.
w sprawie zmiany statutu Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli Gminnych w Oświęcimiu
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, w związku 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 późn. zm.)
oraz § 2 ust. 2 Uchwały Nr XXXI/164/94 Rady Gminy
w Oświęcimiu zmieniony Uchwałą nr XXVII/196/00 Rady
Gminy Oświęcim z dnia 22 listopada 2000 r., Rada Gminy Oświęcim postanawia:
§ 1. Zmienić załącznik do uchwały Rady Gminy
w Oświęcimiu Nr XXVI/190/05 z dnia 2 marca 2005 r.
w sprawie statutu Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli Gminnych w Oświęcimiu zmienionej uchwałą Nr XXXIV/252/05 Rady Gminy Oświęcim
z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie zmiany statutu
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli Gminnych w Oświęcimiu w sposób następujący:

2. § 1 ust. 4 otrzymuje brzmienie: "4. Zespół używa pieczęci podłużnej o treści: Zespół EkonomicznoAdministracyjny Szkół i Przedszkoli Gminnych
w Oświęcimiu z/s w Rajsku ul. Edukacyjna 9 ,
32-600 Oświęcim."
3. § 3 pkt 11 otrzymuje brzmienie: "11. gromadzenie i scalanie danych z systemu informacji oświatowej
(SIO) placówek oświatowych gminy Oświęcim oraz
przesyłanie danych do jednostki nadzoru pedagogicznego,"
§ 2. Wykonanie Uchwały zleca się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 października 2011 r.

1. § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "2. Siedzibą Zespołu
jest Rajsko ul. Edukacyjna 9, gm. Oświęcim"

Przewodniczący Rady
Piotr Śreniawski
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UCHWAŁA NR X/62/2011
RADY MIEJSKIEJ W PROSZOWICACH
z dnia 25 sierpnia 2011 r.
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
Na podstawie art. 12 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112,
Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588,
Nr 134, poz. 777 i Nr 147, poz. 881) oraz 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 późn. zm.),
w związku z postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 sierpnia 2011 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 162, poz. 978) Rada Miejska w Proszowicach uchwala, co następuje:
§ 1. Tworzy się odrębny obwód głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.: Obwód
głosowania Nr 11 w Proszowicach z siedzibą obwodowej komisji wyborczej w Samodzielnym Publicznym
4020

Zespole Opieki Zdrowotnej przy ul. M. Kopernika nr 13
w Proszowicach.
§ 2.
1) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2) Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego .
3) Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości
poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń na
terenie Gminy i Miasta Proszowice, a także poprzez
zamieszczenie jej treści na stronie internetowej
www proszowice.pl.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Proszowicach
Jacek Doniec
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UCHWAŁA NR IX/40/2011
RADY GMINY PORONIN
z dnia 11 lipca 2011 r.
w sprawie nadania nazwy ulicy
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 i art. 18 ust. 2 pkt 13
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
Rada Gminy Poronin uchwala, co następuje:
§ 1. Nadaje się działce ewidencyjnej nr 5400/18 położonej w Małem Cichem nazwę ulica Wiktorówki.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Poronin.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Maria Dawidek
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UCHWAŁA NR VI/47/2011
RADY GMINY STRYSZÓW
z dnia 21 czerwca 2011 r.
w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Stryszów na 2011 r. Nr II/5/10 Rady Gminy w Stryszowie
z dnia 28 grudnia 2010 r
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.), art. 211,
art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz.1240) Rada Gminy
Stryszów uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę 254 165 zł,
w tym: dochody bieżące o kwotę 74 165 zł, dochody
majątkowe o kwotę 180 000 zł i równocześnie zmniejszyć dochody budżetu gminy o kwotę 42 518 zł,
w tym: dochody bieżące o kwotę 3 038 zł, a dochody
majątkowe o kwotę 39 480 zł - zgodnie z tabelą
Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę 1 395 512 zł
i równocześnie zmniejszyć o kwotę 1 184 665 zł,
zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Zmiany wydatków z ust. 2 obejmują :
1) Zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę
29 512 zł – z czego:
1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
w kwocie 29 512 zł przeznacza się na:
1.1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 29 512 zł.
2) Zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 1 185 zł – z czego ;
2.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
w kwocie 1 185 zł przeznacza się na:
2.1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 1 185 zł,
3) Zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 1 366 000 zł – z czego:
3.1. inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie
1 366 000 zł,
4) Zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 1 183 480 zł – z czego:

4.1. inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie
385 480 zł,
4.2. wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w kwocie 798 000 zł
- zgodnie z tabelą Nr 2. do niniejszej uchwały.
4. Różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami gminy po
zmianach stanowi planowany deficyt budżetu
w kwocie 1 695 250 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciągniętych pożyczek w kwocie 995 250 zł,
2) zaciągniętych kredytów w kwocie 700 000 zł,
5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu po zmianach w wysokości 2 959 673 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 264 423 zł – zgodnie
z tabela Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 2. W Uchwale Budżetowej Gminy Stryszów na 2011
rok Nr II/5/10 Rady Gminy Stryszów z dnia 28 grudnia 2010 r.
– zmienionej uchwałą Rady Gminy Stryszów z dnia
26 stycznia 2011 r. Nr III/19/2011, uchwałą Rady Gminy
Stryszów z dnia 7 marca 2011 r. Nr IV/36/2011, uchwałą
Rady Gminy Stryszów z dnia 19 kwietnia 2011 r.
Nr V/38/2011 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Stryszów
Nr 7/11 z dnia 29 marca 2011 r., Nr 10/11 z dnia 30 marca 2011 r., Nr 13/11 z dnia 31 marca 2011 r., Nr 15/11 z dnia
13 kwietnia 2011 r., Nr 21/11 z dnia 20 maja 2011 r.,
Nr 24/11 z dnia 23 maja 2011 r., Nr 27/11 z dnia 26 maja 2011 r., Nr 30/11 z dnia 30 maja 2011 r., Nr 33/11 z dnia
13 czerwca 2011 r., Nr 36/11 z dnia 17 czerwca 2011 r. oraz
niniejszą uchwałą, wprowadza się następujące zmiany:
1) W tabeli Nr 1 (dochody budżetu) wprowadza się
zmiany zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały,
2) W tabeli Nr 2 (wydatki budżetu) wprowadza się zmiany zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały,
3) W tabeli Nr 3 (przychody i rozchody budżetu) wprowadza się zmiany zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w trybie określonym przepisami
szczególnymi.
Przewodniczący Rady Gminy
Antoni Sadzikowski
UZASADNIENIE
1. Zmiany w poszczególnych źródłach dochodów na podstawie wykonania dochodów budżetowych za V miesięcy 2011 roku:
Zwiększenia dochodów:
Dział 010 § 6290 – o kwotę 30 000 zł,
Dział 630 § 2990 – o kwotę 1 853 zł,
Dział 756 § 0310 – o kwotę 20 000 zł,
Dział 756 § 0320 – o kwotę 10 000 zł,
Dział 756 § 0500 – o kwotę 7 800 zł,
Dział 900 § 6290 – o kwotę 150 000 zł
Razem zwiększenia: 219 653 zł
Zmniejszenia dochodów:
Dział 630 § 0970 – o kwotę 1 853 zł,
Dział 700 § 0770 – o kwotę 10 000 zł,
Razem zmniejszenia: 11 853 zł.
2. Pismo Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 15 marca 2011 r informujące o przyznaniu
Gminie Stryszów promesy w wysokości 150 000 zł
na realizacje zadania inwestycyjnego „ Odbudowa
drogi Zakrzów-Bugaj” w km 0+680-1+230. Po przetargu kwota umowy uległa obniżeniu do kwoty
157 717,57 zł i w związku z tym obniżeniu uległa
kwota planowanej dotacji do wysokości 120 520 zł.
Planowana kwota dochodów i wydatków zostanie
skorygowana o 29 480 zł.
3. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie – uchwałą Zarządu z dnia
22.03.2011 r przyznał gminie dotację w wysokości
10 737,50 zł ( 25% kosztów zadania) na realizację

4.

5.

6.

7.

8.

Poz. 4022

zadania pn. „Organizacja „Zielonych szkół” dla
uczniów szkół podstawowych w Stroniu i w Dąbrówce. W związku z rezygnacją z wyjazdu części
uczniów Szkoły Podstawowej w Stroniu korekcie
uległa kwota dotacji planowana dla tej szkoły pierwotnie w wysokości 7 900 zł, aktualnie po wprowadzeniu korekty wynosi 6 715 zł – obniżona została o 1 185 zł.
Zwrot odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za
uszkodzone mienie w czasie burzy w budynku administracyjnym Urzędu Gminy w Stryszowie w wysokości 5 000 zł – dział 750 r. 75023 § 0970 oraz Szkole
Podstawowej w Łękawicy w wysokości 1 606 zł- skutki gradobicia.
Wypracowanie ponadplanowych dochodów przez
Szkołę Podstawową w Stryszowie w wysokości
2 675 zł i przeznaczenie środków na wydatki bieżące szkoły.
Wkład własny uczniów szkół podstawowych w Stroniu i Dąbrówce za pobyt na „Zielonej szkole”
w łącznej wysokości 25 231 zł, w tym: Szkoła Podstawowa w Stroniu w wysokości 20 145 zł, Szkoła
Podstawowa w Dąbrówce w wysokości 5 086 zł –
dz. 854 rozdz. 85412 § 0970.
Przeniesienie wydatków budżetowym majątkowym
pomiędzy działami z dz. 900 r. 90001 w wysokości
1 154 000 zł do działu 010 r. 01010 w wysokości
974 000 zł – budowa wodociągu w sołectwie Łękawica i do działu 926 r. 92601 w wysokości 180 000 zł –
budowa budynku zaplecza sportowego przy boisku
sportowym w Zakrzowie.
Uruchomienie wolnych środków wysokości 64 200 zł
i zabezpieczenie spłaty kredytu w wysokości 65 000 zł,
w tym 800 zł z dochodów bieżących gminy.
Przewodniczący Rady Gminy
Antoni Sadzikowski
Tabela Nr 1
do Uchwały Nr VI/47/2011
Rady Gminy Stryszów
z dnia 21 czerwca 2011 r.

Zmiany w dochodach budżetu gminy
Dział
Wyszczególnienie - źródła
010
Rolnictwo i łowiectwo

w tym: dochody majątkowe

600

630

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów ( związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych
źródeł(§ 6290 )
Transport i łączność
w tym: dochody majątkowe
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych
źródeł (§ 6290)
Turystyka
W tym: dochody bieżące
- różne dochody (§ 0970)
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków,
które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§ 2990)

Zwiększyć
30 000

30 000

Zmniejszyć
0
0

30 000

0

0

29 480

0

29 480

0
1 853
1 853
0

29 480
1 853
1 853
1 853

1 853

0
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Gospodarka mieszkaniowa

0
0

10 000
10 000

0
5 000
5 000
5 000

10 000
0
0
0

37 800
37 800
10 000
20 000
7 800
4 281
4 281

0
0
0
0
0
0
0

2 675
1 606
25 231
25 231
25 231

0
0
1 185
1 185
0

0
150 000
150 000

1 185
0
0

w tym: dochody majątkowe
750

756

801

854

900

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości (§ 0770)
Administracja publiczna
W tym: dochody bieżące
- różne dochody (§ 0970)
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
W tym: dochody bieżące
- podatek rolny (§ 0320)
- podatek od nieruchomości (§ 0310)
- podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)
Oświata i wychowanie
W tym: dochody bieżące
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)
- różne dochody (§ 0970)
Edukacyjna opieka wychowawcza
w tym: dochody bieżące
- różne dochody (§ 0970)
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań
bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

w tym: dochody majątkowe
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ( związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych
źródeł (§ 6290)
Razem wprowadzone zmiany w dochodach gminy

0
150 000
254 165

42 518

Przewodniczący Rady Gminy
Antoni Sadzikowski
Tabela Nr 2
do Uchwały Nr VI/47/2011
Rady Gminy Stryszów
z dnia 21 czerwca 2011 r.

Dział
010

Rozdział
01010

600
60078

Zmiany w wydatkach budżetu gminy
Wyszczególnienie
Rolnictwo i łowiectwo
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
w tym:
Wydatki majątkowe
w tym;
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym:
„Budowa wodociągu Łękawica-Stryszów-Bugaj”
„ Rozbudowa sieci wodociągowej w Zakrzowie
Transport i łączność
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
w tym:
Wydatki majątkowe
w tym;
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym:
„Odbudowa drogi gminnej Zakrzów-Bugaj”

Zwiększyć
1 186 000
1 186 000

Zmniejszyć
0
0

1 186 000

0

1 186 000

0

936 000
250 000
0
0

0
0
29 480
29 480

0

29 480

0

29 480

0

29 480
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Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
w tym:
wydatki bieżące
w tym:
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
Edukacyjna opieka wychowawcza
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci
i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży
w tym:
wydatki bieżące
w tym:
1.wydatki bieżące jednostek budżetowych
1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
w tym:
Wydatki majątkowe
w tym;
1)Inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym:
„Budowa kanalizacji w sołectwie Łękawica”
2)Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Kultura fizyczna
92601 Obiekty sportowe
w tym:
Wydatki majątkowe
w tym;
3) Inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym:
„Budowa budynku zaplecza sportowego przy boisku sportowym w Zakrzowie”
Razem wprowadzone zmiany w wydatkach gminy
80101

854

900

926

Poz. 4022
4 281
4 281

0
0

4 281

0

4 281

0

4 281
25 231
25 231

0
1 185
1 185

25 231

1 185

25 231

1 185

25 231
0
0

1 185
1 154 000
1 154 000

0

1 154 000

0

356 000

0
0
180 000
180 000

356 000
798 000
0
0

180 000

0

180 000

0

180 000
1 395 512

0
1 184 665

Przewodniczący Rady Gminy
Antoni Sadzikowski
Tabela Nr 3
do Uchwały Nr VI/47/2011
Rady Gminy Stryszów
z dnia 21 czerwca 2011 r.

Lp.
1.
2.
3.
4.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY STRYSZÓW NA 2011 ROK
Wyszczególnienie
Kwota zł
Dochody gminy ogółem po zmianach
16 609 515,12
Wydatki gminy ogółem po zmianach
18 304 765,12
Wynik (nadwyżka +, deficyt -)
-1 695 250
Przychody budżetu ogółem
w tym:
- zaciągane pożyczki w WFOŚ i GW
- kredyty
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych

2 959 673
2 085 473
700 000

174 200
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Rozchody budżetu
w tym:
- spłata zaciągniętych kredytów bankowych
- spłata pożyczki do WFOŚ i GW w Krakowie

1 264 423
1 263 750
673

Przewodniczący Rady Gminy
Antoni Sadzikowski
4022

4023
4023

UCHWAŁA NR VI/55/2011
RADY GMINY STRYSZÓW
z dnia 21 czerwca 2011 r.
w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Stronie.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7, art. 40 ust. 2 pkt 1
i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.) Rada Gminy Stryszów uchwala, co następuje:
§ 1. W załączniku Nr 4 Statut Sołectwa Stronie, do
Uchwały Nr III/18/02 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 30
grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia Statutów sołectw Gminy Stryszów wprowadza się następujące
zmiany:
1) § 12 ust.3 otrzymuje brzmienie:
„3. Nowy termin zebrania można ustalić w tym samym dniu co termin pierwszy, 15 minut później”.
2) § 25 otrzymuje brzmienie:

„§ 25.
1. Sołtysem może zostać każdy, komu przysługuje prawo wyborcze i zamieszkuje stale w sołectwie.
2. Członkiem Rady Sołeckiej może zostać każdy, komu
przysługuje prawo wyborcze i zamieszkuje stale na
terenie gminy”.
§ 2.
1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Gminy
Antoni Sadzikowski

4023

4024
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UCHWAŁA NR VIII/77/2011
RADY GMINY SZERZYNY
z dnia 27 czerwca 2011 r.
w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szerzynach.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, art. 40 ust. 2
pkt 2, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.), art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze
zm.), oraz art. 17 ust. 1 pkt 18 i art. 110 ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r.
Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) Rada Gminy Szerzyny
uchwala, co następuje:
§ 1. Nadaje się Gminnemu Ośrodkowi Pomocy
Społecznej w Szerzynach statut w brzmieniu jak załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Szerzyny i Kierownikowi Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Szerzynach.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XII/106/07 Rady Gminy
Szerzyny z dnia 28 listopada 2007r. w sprawie nadania
statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej
w Szerzynach (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego
Nr 182, poz.1100).
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Przewodniczący Rady
Marek Antas
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Załącznik
do uchwały Nr VIII/77/2011
Rady Gminy Szerzyny
z dnia 27 czerwca 2011 r.

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SZERZYNACH
Rozdział 1
Postanowienia ogólne.
§ 1.
1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szerzynach
zwany "Ośrodkiem" jest jednostką organizacyjną
Gminy Szerzyny zwanej dalej „Gminą”, powołaną
do realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej.
2. Ośrodek utworzony został na podstawie uchwały Nr
X/42/90 Gminnej Rady Narodowej w Szerzynach
z dnia 05-04-1990 r. w sprawie powołania Ośrodka
Pomocy Społecznej w Szerzynach.
§ 2.
1.

Siedziba Ośrodka znajduje się w Szerzynach
w Urzędzie Gminy Szerzyny.
2. Ośrodek obejmuje działalnością teren Gminy Szerzyny.
3. Ośrodek posługuje się pieczęcią nagłówkową o treści:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szerzynach
38-246 Szerzyny 521, pow. tarnowski, woj. małopolskie, Tel. (0-14) 65-17-300 w. 128, 122, 123,
118, REGON: 850019483 NIP: 873-17-74-664.
§ 3. Ośrodek działa na podstawie obowiązujących
przepisów prawa, a w szczególności :
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.);
2) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.);
3) ustaw z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia
psychicznego (Dz. U. z 1994 r. Nr 111 poz. 535 ze zm.);
4) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach
samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.);
5) ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości
(Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.);
6) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.);
7) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 ze zm.);
8) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 ze zm.);
9) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.);
10) ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom
uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1,
poz. 7 ze zm.);
11) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.);
12) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.);
oraz niniejszego Statutu.
§ 4.
1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szerzynach
wykonuje zadania pomocy społecznej na terenie
Gminy Szerzyny.
2. Podstawowym celem działania Ośrodka jest:

1) organizowanie pomocy społecznej dla umożliwienia osobom i rodzinom przezwyciężenia
trudnych sytuacji życiowych, których nie są one
w stanie pokonać wykorzystując własne środki,
możliwości i uprawnienia;
2) wsparcie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb
i umożliwienia im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka;
3) podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich
integracji ze środowiskiem.
3. Cele, o których mowa w ust. 2 Ośrodek realizuje poprzez:
1) tworzenie warunków organizacyjnych do funkcjonowania pomocy społecznej, w tym rozbudowę niezbędnej infrastruktury socjalnej;
2) analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej;
3) pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin;
4) przyznawanie i wypłacanie przewidzianych
ustawą świadczeń;
5) pracę socjalną rozumianą jako działalność zawodową mającą na celu pomoc osobom i rodzinom
we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do
funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi;
6) realizację zadań wynikających z rozeznanych potrzeb Gminy;
7) rozwijanie nowych form pomocy społecznej
i samopomocy w ramach zidentyfikowanych
potrzeb.
§ 5. Gmina Szerzyny zapewnia warunki działalności
i rozwoju Ośrodka odpowiadające jego zadaniom,
a w szczególności: lokal, środki na wyposażenie i prowadzenie działalności statutowej.
Rozdział 2
Przedmiot i zakres działania.
§ 6. Ośrodek realizuje zadania własne gminy oraz
zadania zlecone z zakresu administracji rządowej określone przez obowiązujące przepisy prawne.
§ 7.
1. Do zadań własnych Gminy realizowanych przez Ośrodek z zakresu ustawy o pomocy społecznej
o charakterze obowiązkowym należą:
1) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy
społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem
jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka;
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2) sporządzanie oceny zasobów pomocy społecznej
w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej
i demograficznej;
3) udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku oraz
niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;
4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;
5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych;
6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na
pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego;
7) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na
pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne
osobom bezdomnym oraz innym osobom nie
mającym dochodu i możliwości uzyskania
świadczeń na podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych;
8) przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu
kredytowanego;
9) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;
10) opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne
i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania
bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale
lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz
wspólnie nie zamieszkującymi matką ojcem lub
rodzeństwem;
11) praca socjalna;
12) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych
usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi;
13) prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo- wychowawczych wsparcia
dziennego lub mieszkaniach chronionych;
14) tworzenie gminnego systemu profilaktyki
i opieki nad dzieckiem i rodziną;
15) dożywianie dzieci;
16) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;
17) kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu;
18) pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu
karnego;
19) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również
w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego;
20) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne
określonych
w przepisach
o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanej ze środków
publicznych;
21) utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, w tym
zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników.
2. Do zadań własnych Gminy realizowanych przez Ośrodek z zakresu ustawy o pomocy społecznej należą:
1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych
celowych;
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2) przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków,
pożyczek oraz pomocy w naturze;
3) prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach
pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób
wymagających opieki;
4) podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy
społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb
Gminy, w tym tworzenie i realizacja programów
osłonowych;
5) współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i szkoleniach;
6) współpraca z działającymi na terenie Gminy instytucjami, organizacjami, fundacjami i osobami fizycznymi;
7) sporządzanie kontraktów socjalnych;
8) współpraca z kuratorami sądowymi i społecznymi, policją, pedagogami szkolnymi, szkołami,
ośrodkami zdrowia, radnymi, sołtysami.
3. Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
realizowanych przez Ośrodek z zakresu ustawy
o pomocy społecznej należą:
1) organizowanie i świadczenie specjalistycznych
usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla
osób z zaburzeniami psychicznymi;
2) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na
pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną;
3) prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
4) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu
ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia;
5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych,
a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom’, a także cudzoziemcom, którzy zgodę na pobyt tolerowany
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
6) wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie
opieki.
Środki na realizację i obsługę w/w zadań zapewnia budżet państwa.
§ 8.
1. Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
realizowanych przez Ośrodek na podstawie innych
ustaw należą w szczególności:
1) prowadzenie postępowań, ustalanie prawa i wypłata świadczeń rodzinnych,
2) prowadzenie postępowań, ustalanie prawa i wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
3) podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych;
4) tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania
przemocy w rodzinie, w tym:
a) opracowanie i realizacja gminnego programu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz
ochrony ofiar przemocy w rodzinie,
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b) prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą,
c) zapewnienie osobom dotkniętym przemocą
w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia,
d) tworzenie zespołów interdyscyplinarnych;
5) sporządzanie „Niebieskich kart”.
2. Do zadań własnych Gminy realizowanych przez Ośrodek na podstawie ustawy o systemie oświaty należy prowadzenie postępowań i ustalanie prawa do
stypendiów i zasiłków szkolnych oraz ich wypłata.
§ 9. Kierownik Ośrodka może wytaczać na rzecz
obywateli powództwa o roszczenia alimentacyjne.
§ 10. Ośrodek może kierować wnioski o ustalenie
niezdolności do pracy, niepełnosprawności i stopnia
niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi przepisami.
§ 11. Przy wykonywaniu zadań Ośrodek współpracuje,
na zasadzie partnerstwa, z prowadzącymi działalność na
terenie Gminy organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami
wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi.
Rozdział 3
Organizacja i zarządzanie.
§ 12.
1. Nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Wójt
Gminy Szerzyny.
2. Wojewoda Małopolski prowadzi postępowanie nadzorcze i kontrolne w zakresie zadań zleconych
Gminie przez administrację rządową.
§ 13. Strukturę organizacyjną Ośrodka oraz zakres
działania wewnętrznych komórek organizacyjnych określa regulamin organizacyjny Ośrodka ustalony przez
Kierownika Ośrodka.
§ 14.
1. Pracą Ośrodka kieruje i reprezentuje go na zewnątrz
Kierownik Ośrodka.
2. Kierownik Ośrodka zatrudniany jest przez Wójta Gminy, który jest jego zwierzchnikiem służbowym.
3. Kierownik Ośrodka wykonuje czynności pracodawcy,
w myśl przepisów ustawy o pracownikach samorządowych i ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.),
w stosunku do osób zatrudnionych w Ośrodku.
4. Kierownik Ośrodka jest umocowany w ramach zwykłego zarządu do składania oświadczeń woli i dokonywania czynności prawnych związanych z funkcjonowaniem Ośrodka, mających na celu realizację
zadań statutowych Ośrodka wobec wszystkich
władz, organów instytucji, przedsiębiorstw i banków oraz do występowania i prowadzenia w imieniu Gminy spraw objętych zadaniami Ośrodka
przed sądami w charakterze strony, wnioskodawcy,
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uczestnika postępowania, z prawem do udzielania
dalszych pełnomocnictw.
5. Dla realizacji zadań statutowych Kierownik Ośrodka
jest uprawniony do wydawania zarządzeń, regulaminów i instrukcji.
6. Kierownik Ośrodka składa Radzie Gminy coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie zadań pomocy społecznej.
7. Zastępca Kierownika kieruje Ośrodkiem w przypadku
nieobecności Kierownika oraz wykonuje obowiązki
powierzone przez Kierownika.
§ 15. Kierownik Ośrodka lub pracownicy Ośrodka wydają decyzje administracyjne w indywidualnych sprawach
w zakresie realizacji zadań wynikających z ustaw określonych w § 3 należących do właściwości Gminy w oparciu
o posiadane upoważnienia.
Rozdział 4
Gospodarka finansowa.
§ 16.
1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową jako jednostka budżetowa Gminy Szerzyny, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o finansach publicznych.
2. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan
dochodów i wydatków zwany Planem Finansowym
Ośrodka – który jest opracowywany na każdy rok
budżetowy.
3. Ośrodek posiada odrębny rachunek bankowy.
4. Obsługę kasową Ośrodka wykonuje nieodpłatnie
Urząd Gminy Szerzyny.
§ 17. Koszty zadań realizowanych przez Ośrodek finansowane są z:
1) budżetu państwa w zakresie zadań zleconych;
2) budżetu Gminy w zakresie zadań własnych.
§ 18.
1. Za całokształt prac związanych z gospodarką finansową Ośrodka odpowiada Główny Księgowy Ośrodka
w zakresie:
1) prowadzenia rachunkowości jednostki;
2) wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi;
3) dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;
4) dokonywania wstępnej kontroli kompletności
i rzetelności dokumentów dotyczących operacji
gospodarczych i finansowych.
2. Główny Księgowy podpisując umowy związane
z powstaniem zobowiązań pieniężnych stwierdza,
iż zobowiązania mieszczą się w planie finansowym.
Rozdział 5
Postanowienia końcowe.
§ 19. Zmiany w Statucie Ośrodka dokonuje się
w trybie właściwym dla jego nadania.
Przewodniczący Rady
Marek Antas
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UCHWAŁA NR VIII/78/2011
RADY GMINY SZERZYNY
z dnia 27 czerwca 2011 r.
w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z kompleksu sportowego „Orlik 2012” w miejscowości Szerzyny
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) uchwala się, co
następuje:
§ 1. Uchwala się Regulamin korzystania z boiska
sportowego Orlik w miejscowości Szerzyny zwany dalej
"Regulaminem" stanowiący załącznik do niniejszej
uchwały.
§ 2. Traci moc Uchwała Nr VII/62/2011 Rady Gminy
Szerzyny z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie uchwalenia
regulaminu korzystania z kompleksu sportowego „Orlik
2012” w miejscowości Szerzyny

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Szerzyny
§ 4.
1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego, na tablicy ogłoszeń
Urzędu Gminy Szerzyny, a także wywieszeniu na
obiekcie.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Marek Antas
Załącznik
do uchwały Nr VIII/78/2011
Rady Gminy Szerzyny
z dnia 27 czerwca 2011 r.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KOMPLEKSU SPORTOWEGO „ORLIK 2012” W SZERZYNACH
1. Regulamin określa zasady korzystania z kompleksu
sportowego.
2. Administratorem kompleksu sportowego „ORLIK”
jest Wójt Gminy Szerzyny.
3. Kompleks sportowy obejmuje boisko do piłki nożnej,
boisko wielofunkcyjne oraz zaplecze sanitarnoszatniowe.
4. Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz stosowania się
do uwag Animatora sportu.
5. Korzystanie z boisk jest bezpłatne.
6. Kompleks sportowy jest dostępny dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Dostępność kompleksu sportowego dla klubów sportowych i zasady korzystania z obiektu określa odrębnie pkt 18 regulaminu.
7. Boiska są czynne codziennie w godzinach ustalonych
odrębnie dla każdej pory roku. Animator sportu
ustala harmonogram korzystania z obiektu z miesięcznym wyprzedzeniem.
Z harmonogramem można zapoznać się u Animatora sportu. Harmonogram wywieszony będzie do
publicznej wiadomości na obiekcie.
8. Z kompleksu sportowego w okresie roku szkolnego,
od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 do 15:00
pierwszeństwo w korzystaniu mają dzieci i młodzież szkolna z terenu szkół Gminy Szerzyny.

W tym okresie dzieci i młodzież do lat 18, korzysta
z kompleksu na odpowiedzialność nauczyciela –
opiekuna grupy.
9. Od godz. 15:00 dopuszcza się możliwość rezerwacji
korzystania z boiska u Animatora sportu.
10. W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków
atmosferycznych Animator sportu może zawiesić
korzystanie z obiektu.
11. Osoby korzystające z boisk zobowiązane są do wpisania się do rejestru użytkowników, prowadzonego
przez Animatora.
12. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie
odpowiedniego stroju i obuwia sportowego.
13. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom
i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem
zabrania się:
a) używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców (z wyjątkiem: na
boisku piłkarskim dopuszcza się obuwie z małymi korkami z tworzywa sztucznego oraz obuwie typu halowego),
b) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż
zgodnego z przeznaczeniem boisk, np.: rower,
motorower, deskorolka, rolki itp.,
c) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska,
d) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,
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e) palenia tytoniu i spożywania alkoholu,
f) zaśmiecania, wnoszenia niebezpiecznych dla
zdrowia urządzeń,
g) przeszkadzania w zajęciach lub grze,
h) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,
i) wprowadzania zwierząt,
j) korzystania z boisk osobom poniżej 12 roku życia
po zmroku bez opiekuna,
k) przebywania i korzystania z obiektów poza godzinami otwarcia.
14. Osoby korzystające z boisk mogą korzystać z pomieszczeń zaplecza sanitarno-szatniowego w porozumieniu z Animatorem sportu.
15. Osoby korzystające z zaplecza sanitarno-szatniowego
zobowiązane są do zachowania porządku i czystości
oraz użytkowania wyposażenia zaplecza sanitarnoszatniowego zgodnie z jego przeznaczeniem,
16. Administrator wraz z Animatorem nie odpowiadają
za rzeczy osobiste pozostawione na zapleczu sanitarno-szatniowym.
17. Animator, w zależności od sytuacji może:
a) nakazać zmianę obuwia sportowego i stroju,
b) zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie,
c) nakazać opuszczenie terenu kompleksu sportowego,

Poz. 4025,4026

d) wezwać odpowiednie służby.
18. Zasady korzystania z kompleksu Orlik przez kluby
sportowe:
a) kluby sportowe działające na terenie Gminy Szerzyny mogą nieodpłatnie korzystać z kompleksu
sportowego Orlik do celów treningowych po
dokonaniu rezerwacji obiektu u Animatora,
b) każdy klub sportowy z terenu Gminy Szerzyny
może korzystać z kompleksu na zasadach proporcjonalności,
c) w przypadku korzystania przez klub sportowy tylko
z jednego boiska (np. piłkarskiego) pozostałe boiska są dostępne dla innych użytkowników.
19. Za zniszczenia powstałe w czasie korzystania z boisk
odpowiedzialność materialną ponoszą osoby korzystające.
20. Wyposażenie i sprzęt sportowy znajdujący się na
obiekcie należy użytkować zgodnie z przeznaczeniem.
21. Korzystający z kompleksu sportowego Orlik zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu.
22. Uwagi dotyczące funkcjonowania obiektów sportowych można zgłaszać do administratora.
Przewodniczący Rady
Marek Antas

4025

4026
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UCHWAŁA NR VIII/79/2011
RADY GMINY SZERZYNY
z dnia 27 czerwca 2011 r.
w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z boiska sportowego w miejscowości Żurowa
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) uchwala się co
następuje:
§ 1. Uchwala się Regulamin korzystania z boiska
sportowego w miejscowości Żurowa zwany dalej "Regulaminem" stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Szerzyny.

§ 3.
1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego, na tablicy ogłoszeń
Urzędu Gminy Szerzyny, a także wywieszeniu na
obiekcie.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Marek Antas
Załącznik
do uchwały Nr VIII/79/2011
Rady Gminy Szerzyny
z dnia 27 czerwca 2011 r.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BOISKA SPORTOWEGO W MIEJSCOWOŚCI ŻUROWA
1. Regulamin obowiązuje na terenie boiska sportowego
w miejscowości Żurowa, na nieruchomości gruntowej, stanowiącej mienie komunalne Gminy Szerzyny, zwanym dalej „obiektem”
2. Obiekt jest ogólnodostępny, przeznaczony do gry w:
a) piłkę nożną,
b) inne zajęcia sportowo – rekreacyjne dzieci i młodzieży pod nadzorem wychowawców (opiekunów) – nauczycieli.

3. Obiekt udostępniony jest we wszystkie dni tygodnia
do godz. 21:00.
4. Obiektem zarządza Wójt Gminy Szerzyny.
5. Z obiektu nieodpłatnie korzystać mogą szkoły, organizacje pozarządowe, mieszkańcy Gminy Szerzyny.
6. W okresie roku szkolnego, od poniedziałku do piątku
w godz. 8:00 do 15:00 z obiektu korzystają: dzieci
i młodzież szkolna ze Szkoły Podstawowej w Żurowej.
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Od godz. 15:00 obiekt jest do dyspozycji mieszkańców Gminy Szerzyny.
7. Pierwszeństwo w korzystaniu z obiektu mają grupy
zorganizowane (młodzież szkolna, kluby sportowe).
8. Osoby korzystające z obiektu zobowiązane są do posiadania stroju sportowego i obuwia sportowego.
Dopuszcza się grę w butach piłkarskich.
9. Za bezpieczeństwo w korzystaniu z obiektu przez
dzieci i młodzież do lat 18, odpowiedzialny jest
opiekun grupy.
10. Osoby dorosłe korzystają z obiektu na swoją odpowiedzialność.
11. Wszyscy korzystający z obiektu zobowiązani są do
korzystania z niego zgodnie z jego przeznaczeniem.
12. Na terenie obiektu bezwzględnie zakazuje się:
a) niszczenia urządzeń,
b) śmiecenia,
c) wprowadzania psów i kotów,

Poz. 4026,4027

d) jazdy na rowerze, rolkach, skuterze i innych pojazdach,
e) rozpalania ogniska,
f) wnoszenia i spożywania alkoholu i środków odurzających,
g) palenia papierosów,
h) wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów,
i) postępowania zagrażającego życiu i zdrowiu.
13. Za utrzymanie obiektu odpowiedzialny jest Zarządzający obiektem.
14. Osoby, które zniszczą lub uszkodzą wyposażenie
obiektu zobowiązane są do pokrycia kosztów jego
naprawy lub odtworzenia.
Przewodniczący Rady
Marek Antas

4026

4027
4027

UCHWAŁA NR XI/43/2011
RADY GMINY SZAFLARY
z dnia 28 lipca 2011 r.
w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. W budżecie Gminy Szaflary na 2011 rok:
1. Zwiększa się dochody budżetu na 2011 rok w łącznej
kwocie 1.007.660 zł w tym:
a) dochody bieżące - 95.300 zł
b) dochody majątkowe - 912.360 zł
jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 30.400.746 zł
§ 2.
1. Zwiększa się wydatki budżetu na rok 2011 w łącznej
kwocie 1.007.660 zł w tym:
a) wydatki bieżące - 95.300 zł w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w kwocie 95.300 zł, z czego:

1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od
nich naliczane - 45.500 zł
1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 49.800 zł
b) wydatki majątkowe - 912.360 zł, w tym:
- wydatki na inwestycje - 912.360 zł jak
w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Zmiany planu wydatków majątkowych określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 31.916.366 zł.
§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy
Szaflary.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Szlęk
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XI/43/2011
Rady Gminy Szaflary
z dnia 28 lipca 2011 r.

Zwiększenie dochodów budżetu Gminy Szaflary na 2011 rok
Lp.
1
1.

Dział
2
600

Nazwa – Treść
3
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
w tym: a) dochody bieżące:
- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2330)
w tym: b) dochody majątkowe:

Kwota
4
937.360
25.000
25.000

912.360
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2.

750

3.

756

4.

801

5.

851

6.

852
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- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy,
lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 6207)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów
inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (§ 6330)
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
w tym: a) dochody bieżące:
- wpływy z usług (§ 0830)
- pozostałe odsetki (§ 0920)
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD IINNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE
Z ICH POBOREM
w tym: a) dochody bieżące:
- zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych (§ 0560)
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)
OŚWIATA I WYCHOWANIE
w tym: a) dochody bieżące:
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§ 0960)
OCHRONA ZDROWIA
w tym: a) dochody bieżące:
- wpływy z róznych dochodów (§ 0970)
POMOC SPOŁECZNA
w tym: a) dochody bieżące:
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie
z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa
w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910)
RAZEM

w tym:
- dochody bieżące zł
w tym: ze środków funduszy pomocowych zł
- dochody majątkowe zł
w tym: ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zł

402.360

510.000
25.500
25.500
500
25.000
30.000

30.000
25.000
5.000
3.000
3.000
3.000
8.800
8.800
8.800
3.000
3.000
3.000

1.007.660
95.300
0
912.360
402.360

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Szlęk
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XI/43/2011
Rady Gminy Szaflary
z dnia 28 lipca 2011 r.
Zwiększenie wydatków budżetu Gminy Szaflary na 2011 rok
I. Zwiększenie planu wydatków bieżących
Lp.
1
1.

Dział
2
600

Rozdział
3
60017

2.

750
75023

Nazwa - Treść
4
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Drogi wewnętrzne
w tym:
a) wydatki bieżące
z tego:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Urzędy gmin
w tym:
a) wydatki bieżące

Kwota
5
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
41.500
41.500
41.500
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z tego:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Ochotnicze straże pożarne
w tym:
a) wydatki bieżące
z tego:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
OŚWIATA I WYCHOWANIE
Szkoły podstawowe
w tym:
a) wydatki bieżące
z tego:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
OCHRONA ZDROWIA
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
w tym:
a) wydatki bieżące
z tego:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
POMOC SPOŁECZNA
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
w tym:
a) wydatki bieżące
z tego:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
RAZEM wydatki bieżące:
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41.500
36.500
5.000
14.000
14.000
14.000
14.000
14.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
8.800
8.800
8.800
8.800
6.000
2.800
3.000
3.000

3.000
3.000
3.000
95.300

II. Zwiększenie planu wydatków majątkowych
Lp.
1
1.

Dział
2
10

Rozdział
3
1010

2.

600
60016
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ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
w tym:
a) wydatki majątkowe:
- w tym wydatki na inwestycje
w tym: wykonanie dwóch studni głębinowych na potrzeby wodociągu
"Maruszyna Centrum"
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Drogi publiczne gminne
w tym:
a) wydatki majątkowe:

Kwota
5
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
812.360
250.000
250.000
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- w tym wydatki na inwestycje
w tym: przebudowa drogi gminnej ul. Aug. Suskiego od skrzyżowania
z ul. Szkolną do mostu na potoku Biały Dunajec - roboty dodatkowe
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
w tym:
a) wydatki majątkowe:
- w tym wydatki na inwestycje
w tym: odbudowa dróg gminnych po powodzi
RAZEM wydatki majątkowe:

250.000
250.000
562.360
562.360
562.360
562.360
912.360

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Szlęk
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XI/43/2011
Rady Gminy Szaflary
z dnia 28 lipca 2011 r.
Zmiany w planie wydatków majątkowych budżetu Gminy Szaflary na 2011 rok
Lp.
1
1.

Dział
2
10

Rozdział
3
1010

2.

600
60016

60078
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ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
w tym:
a) wydatki majątkowe:
- w tym wydatki na inwestycje
w tym: wykonanie dwóch studni głębinowych na potrzeby wodociągu
"Maruszyna Centrum"
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Drogi publiczne gminne
w tym:
a) wydatki majątkowe:
- w tym wydatki na inwestycje
w tym: przebudowa drogi gminnej ul. Aug. Suskiego od skrzyżowania
z ul. Szkolną do mostu na potoku Biały Dunajec - roboty dodatkowe
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
w tym:
a) wydatki majątkowe:
- w tym wydatki na inwestycje
w tym: odbudowa dróg gminnych po powodzi
RAZEM wydatki majątkowe:

Kwota
5
+ 100.000
+ 100.000
+ 100.000
+ 100.000
+ 100.000
+ 812.360
+ 250.000
+ 250.000
+ 250.000
+ 250.000
+ 562.360
+ 562.360
+ 562.360
+ 562.360
+ 912.360

Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Szlęk
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UCHWAŁA NR XII/139/2011
RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE
z dnia 29 sierpnia 2011 r.
zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Tarnowa na rok 2011.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1), art. 236 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.

Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.2) Rada Miejska w Tarnowie
uchwala, co następuje:

1
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80,
poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441
i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337,
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218,
z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52,
poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146,
Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113.

1) zmniejsza się prognozowane dochody budżetu miasta
Tarnowa o kwotę 5.970.431,00zł, w tym:
a) dochody bieżące o kwotę 480.631,00 zł,
b) dochody majątkowe o kwotę 5.489.800,00 zł,
jak w tabeli poniżej:

§ 1. W uchwale budżetowej Miasta Tarnowa na rok
2011 wprowadza się następujące zmiany:

2

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.
z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835,
Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726.

w złotych

60015

756

75621

3
5 489 800,00
5 489 800,00

4

porozumień z jednostkami
samorządu terytorialnego

zadań z zakresu porozumień
z administracją rządową

0,00
0,00

5
0,00
0,00

6
0,00
0,00

480 631,00

0,00

0,00

480 631,00

0,00

480 631,00
5 970 431,00

0,00
0,00

opłaty
za korzystanie
ze środowiska

2
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu
Dochody majątkowe, w tym:
6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5
i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód
budżetu państwa
Dochody bieżące, w tym:
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych
OGÓŁEM

zadań z zakresu
administracji
rządowej i zleconych jst

Wyszczególnienie

wydawania zezwoleń
na sprzedaż napojów
alkoholowych

1
600

w tym dochody z tytułu

Prognoza na
2011 rok

Rozdział

Dział

§

7

7
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

5 489 800,00

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 427
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Poz. 4028,4029

2) zmniejsza się wydatki budżetu miasta Tarnowa o kwotę 5.970.431,00zł, w tym:
a) wydatki bieżące o kwotę 0,00zł,
b) wydatki majątkowe o kwotę 5.970.431,00zł,
jak w tabeli poniżej:
w złotych

600
60015

3

4

5

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu
Wydatki majątkowe, w tym:
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Budowa ronda na skrzyżowaniu Al. Jana Pawła II - Błonie w ciągu drogi
krajowej nr 73
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Budowa ronda na skrzyżowaniu Al. Jana Pawła II - Błonie w ciągu drogi
krajowej nr 73
OGÓŁEM

zadań
związanych
z ochroną środowiska

Plan na
2011 rok

zadań
wynikających
GPPRPAIPN

2

Wyszczególnienie

zadań z tytułu
porozumień z jednostkami
samorządu terytorialnego

1

§

zadań z zakresu
porozumień z administracją
rządową

Dział Rozdział

zadań z zakresu
administracji rządowej
i zleconych jst

w tym wydatki związane z realizacją:

6

7

8

9

10

5 970 431,00
5 970 431,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

5 489 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 489 800,00

480 631,00
480 631,00

5 970 431,00

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi
Miasta Tarnowa.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

§ 3.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Grzegorz Światłowski

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
4028

4029
4029

UCHWAŁA NR XII/140/2011
RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE
z dnia 29 sierpnia 2011 r.
w sprawie utworzenia w Tarnowie odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 rok
Na podstawie art. 12 § 4, § 11 i § 12 ustawy z dnia
5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112,
z późn. zm1.) Rada Miejska w Tarnowie, na wniosek Prezydenta Miasta Tarnowa uchwala, co następuje:
§ 1.
1. W celu przeprowadzenia głosowania w wyborach do
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. tworzy się w Tarnowie 8 odrębnych obwodów głosowania oraz ustala ich numery, granice
i siedziby obwodowych komisji wyborczych.
1
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102,
poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881.

2. Wykaz odrębnych obwodów głosowania, o których
mowa w ust. 1, ich numery, granice i siedziby obwodowych komisji wyborczych określa załącznik
do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi
Miasta Tarnowa.
§ 3.
1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
2. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości
w sposób zwyczajowo przyjęty w formie obwieszczenia.
3. Uchwałę przekazuje się Wojewodzie Małopolskiemu
i Komisarzowi Wyborczemu w Tarnowie.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 427

– 26672 –

Poz. 4029,4030

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Grzegorz Światłowski
Załącznik
do uchwały Nr XII/140/2011
Rady Miejskiej w Tarnowie
z dnia 29 sierpnia 2011 r.
WYKAZ ODRĘBNYCH OBWODÓW GŁOSOWANIA W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 9 PAŹDZIERNIKA 2011 R.
Nr
obwodu
66

67
68
69
70

71
72
73

Granice obwodu głosowania

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika
w Tarnowie, ul. Szpitalna Nr 13

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika
w Tarnowie,
ul. Szpitalna Nr 13
Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza w Tarnowie,
ul. Lwowska Nr 178 a
Dom Pomocy Społecznej w Tarnowie,
ul. Czarna Droga Nr 48
Dom Pomocy Społecznej „Hostel” w Tarnowie,
ul. Heleny Modrzejewskiej 48
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy przy Mościckim
Centrum Medycznym w Tarnowie,
ul. Kwiatkowskiego 15
Zakład Karny w Tarnowie,
ul. Jędrzeja Śniadeckiego Nr 9
Zakład Karny w Tarnowie,
ul. Konarskiego Nr 2
Zakład Karny w Tarnowie - Oddział Zewnętrzny,
ul. Wspólna Nr 15

Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza w Tarnowie,
ul. Lwowska Nr 178 a
Dom Pomocy Społecznej w Tarnowie,
ul. Czarna Droga Nr 48
Dom Pomocy Społecznej „Hostel” w Tarnowie,
ul. Heleny Modrzejewskiej 48
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy przy Mościckim
Centrum Medycznym w Tarnowie,
ul. Kwiatkowskiego 15
Zakład Karny w Tarnowie,
ul. Jędrzeja Śniadeckiego Nr 9
Zakład Karny w Tarnowie,
ul. Konarskiego Nr 2
Zakład Karny w Tarnowie - Oddział Zewnętrzny,
ul. Wspólna Nr 15

Przewodniczący Rady Miejskiej
Grzegorz Światłowski
4029

4030
4030

UCHWAŁA NR XII/141/2011
RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE
z dnia 29 sierpnia 2011 r.
w sprawie połączenia jednostek budżetowych Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie
Chorych im. Świętego Brata Alberta w Tarnowie oraz Domu Dziennego Pobytu w Tarnowie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. 1) w związku z art. 12 ust. 1
pkt 2, ust. 3 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240
1
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214,
poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102.
poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz.1218, z 2008 r.
Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753,
Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40,
poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz.113 i Nr 117,
poz. 679.

z późn. zm. 2), Rada Miejska w Tarnowie uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Z dniem 1 października 2011 r. dokonuje się połączenia
jednostek budżetowych Gminy Miasta Tarnowa: Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych im. Świętego Brata Alberta z siedzibą
w Tarnowie przy ul. Szpitalnej 53 i Domu Dziennego
Pobytu z siedzibą w Tarnowie przy ul. PCK 8/2.
2. Połączenie, o którym mowa w ust. 1, polega na włączeniu Domu Dziennego Pobytu w Tarnowie do
Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle
2

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.
z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835,
Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 427

– 26673 –

Somatycznie Chorych im. Świętego Brata Alberta
w Tarnowie.
§ 2.
1. Połączenie jednostek wskazanych w § 1. ust. 1 następuje przez przeniesienie na Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych im.
Świętego Brata Alberta w Tarnowie mienia Domu
Dziennego Pobytu w Tarnowie, zgodnie z bilansem
zamknięcia Domu Dziennego Pobytu w Tarnowie
sporządzonym na dzień 30 września 2011 r. poprzedzonym przeprowadzeniem inwentaryzacji aktywów i pasywów.
2. Połączenie ksiąg rachunkowych jednostek wskazanych
w ust.1 następuje poprzez przejęcie przez Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie
Chorych im. Świętego Alberta w Tarnowie ksiąg rachunkowych Domu Dziennego Pobytu w Tarnowie
według stanu na dzień 30 września 2011 r.
3. Należności i zobowiązania Domu Dziennego Pobytu
w Tarnowie przejmuje w całości z dniem 1 października 2011 r. Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych im. Świętego Brata Alberta w Tarnowie.

Poz. 4030,4031

4. Pracownicy Domu Dziennego Pobytu w Tarnowie
stają się z dniem 1 października 2011 r. pracownikami Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych im. Świętego Brata Alberta w Tarnowie.
§ 3. Uchyla się:
1) Decyzję Nr 119/81 Wojewody Tarnowskiego z dnia
16 grudnia 1981 r. w sprawie utworzenia Dziennego
Domu Pomocy Społecznej w Tarnowie.
2) Uchwałę Nr XXXIV/461/2009 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie zmiany nazwy jednostki budżetowej Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Tarnowie na Dom Dziennego Pobytu w Tarnowie oraz ustalenia jej Statutu (Dz. Urz. Woj. Małop.
Nr 249, poz. 1780).
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi
Miasta Tarnowa.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Grzegorz Światłowski

4030
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UCHWAŁA NR XII/142/2011
RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE
z dnia 29 sierpnia 2011 r.
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia prowadzonych
przez Gminę Miasta Tarnowa
Na podstawie art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175,
poz. 1362 z późn. zm.1), Rada Miejska w Tarnowie uchwala, co następuje.
§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia prowadzonych przez Gminę Miasta Tarnowa, zwanych dalej
ośrodkami wsparcia.
§ 2.
1. Pobyt w ośrodkach wsparcia jest odpłatny na poziomie kosztów wyżywienia odpowiadających kwocie
dziennej stawki żywieniowej stosowanej w ośrodku
wsparcia. Wysokość odpłatności określa załącznik
do uchwały.
2. Osoby korzystają z usług ośrodków wsparcia nieodpłatnie, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej.
§ 3. Osoby korzystające z usług ośrodków wsparcia
nie ponoszą odpłatności za okres usprawiedliwionej
nieobecności, spowodowanej pobytem w szpitalu, sana1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 202, poz. 1551, Nr 219, poz. 1706, Nr
221, poz. 1738, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 229, Nr 81,
poz. 527, Nr 125, poz. 842, Nr 217, poz. 1427, z 2011 r. Nr 81,
poz.440 i Nr 106, poz. 622.

torium, chorobą oraz ważnymi sprawami osobistymi lub
wypadkami losowymi.
§ 4.
1. Osoby zobowiązane do ponoszenia odpłatności za
usługi ośrodka wsparcia mogą być zwolnione
z odpłatności w całości lub w części na ich wniosek, jeżeli występują uzasadnione okoliczności,
a w szczególności: długotrwała choroba, niepełnosprawność, śmierć członka rodziny, straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub
innych zdarzeń losowych.
2. Okoliczności powołane we wniosku o częściowe lub
całkowite zwolnienie z odpłatności wymagają stosownego udokumentowania, potwierdzającego ich
występowanie.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi
Miasta Tarnowa.
§ 6. Traci moc uchwała Nr XXXVIII/522/2009 Rady
Miejskiej w Tarnowie z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia prowadzonych
przez Gminę Miasta Tarnowa.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Grzegorz Światłowski

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 427
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Załącznik
do uchwały Nr XII/142/2011
Rady Miejskiej w Tarnowie
z dnia 29 sierpnia 2011 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Grzegorz Światłowski
4031
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UCHWAŁA NR VII - 49/11
RADY GMINY ZEMBRZYCE
z dnia 13 czerwca 2011 r.
w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania
i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Zembrzycach
Na podstawie art. 18 ust.1 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 17 ust. 1
pkt 1, 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz.1362
z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 2, art. 9a ust. 15 ustawy
z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie (Dz. U. 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.)
Rada Gminy Zembrzyce
§ 1. Przyjmuje się tryb i sposób powoływania
i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego
w Zembrzycach oraz szczegółowe warunki jego funkcjo-

nowania, których treść stanowi załącznik do niniejszej
uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Zembrzyce.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Łukasz Palarski

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 427
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Poz. 4032
Załącznik
do uchwały Nr VII - 49/11
Rady Gminy Zembrzyce
z dnia 13 czerwca 2011 r.

Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego
oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania
Rozdział 1
Przepisy ogólne
1. Gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania
przemocy w rodzinie, między innymi organizuje
pracę Zespołu Interdyscyplinarnego.
2. Zespół Interdyscyplinarny realizuje działania określone w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz w ramach realizacji założeń
Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie.
3. Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań przedstawicieli różnych
podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
4. Do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego należy w szczególności:
a) diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
b) podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu
przeciwdziałanie temu zjawisku,
c) inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
d) rozpowszechnianie informacji o instytucjach,
osobach i możliwościach udzielenia pomocy
w środowisku lokalnym,
e) inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.
5. Zespół Interdyscyplinarny powołuje Wójt Gminy Zembrzyce.
6. W celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Wójtem Gminy Zembrzyce a instytucjami/ jednostkami wymienionymi w rozdz. II pkt. 1 mogą być powoływane grupy robocze zwane Rejonowymi Zespołami Interdyscyplinarnymi i Wyjazdowymi Zespołami Interdyscyplinarnymi.
Rozdział 2
Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków
Zespołu Interdyscyplinarnego.
1. W skład Zespołu Interdyscyplinarnego mogą wchodzić przedstawiciele:
a) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zembrzycach.
b) Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
c) Policji
d) Szkół
e) Służby Zdrowia
f) Sądu Rejonowego (Wydziału Rodzinnego i Nieletnich, Wydziałów Karnych i Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej)
g) Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Suchej Beskidzkiej

2. Powoływanie i odwoływanie członków Zespołu Interdyscyplinarnego:
a) Przedstawiciele poszczególnych instytucji / jednostek zostają wskazani imiennie przez osoby
kierujące instytucjami / jednostkami.
b) Skład Zespołu Interdyscyplinarnego zostanie
ustalony zarządzeniem Wójta Gminy Zembrzyce
powołującym Zespół Interdyscyplinarny.
c) Każdy członek Zespołu Interdyscyplinarnego,
przed udziałem w pierwszym posiedzeniu składa pisemne oświadczenie o zachowaniu poufności wszelkich informacji i danych uzyskanych
przy realizacji zadań w ramach pracy w Zespole.
d) Członek Zespołu Interdyscyplinarnego może zostać
odwołany w trybie natychmiastowym, w przypadku uzasadnionego podejrzenia o naruszenie
zasad poufności danych i informacji uzyskanych
w ramach działania w Zespole Interdyscyplinarnym mocą Zarządzenia Wójta Gminy Zembrzyce.
3. Powoływanie i odwoływanie Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego:
1) Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego zostaje wybrany na pierwszym spotkaniu, w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.
2) Przewodniczący zostaje wybrany na czas określony, na okres 3 lat.
3) O wyborze Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego zostaje pisemnie poinformowany
Wójt Gminy Zembrzyce.
4) Przewodniczący może zostać odwołany na podstawie:
a) uzasadnionego pisemnego wniosku któregokolwiek z członków Zespołu Interdyscyplinarnego. Odwołanie następuje w wyniku głosowania jawnego, zwykłą większością głosów.
b) pisemnej rezygnacji Przewodniczącego.
c) uzasadnionego, pisemnego wniosku Wójta
Gminy Zembrzyce.
5) Odwołanie Przewodniczącego skutkuje koniecznością
powołania nowego Przewodniczącego, zgodnie z zapisami pkt 1.
Rozdział 3
Warunki funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego
1. Zespół Interdyscyplinarny działa na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Wójtem Gminy Zembrzyce
a podmiotami, których przedstawiciele wchodzą w jego skład, zaś w przypadku pracowników samorządowych - wskazanych przez Wójta Gminy Zembrzyce.
2. Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego wykonują
zadania w ramach obowiązków służbowych lub
zawodowych.
3. Zakres zadań realizowanych przez członków ujęty
zostanie w porozumieniach zawartych pomiędzy
Wójtem Gminy a instytucjami / organizacjami.
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4. Za obsługę techniczno - organizacyjną Zespołu Inter8. Uczestnictwo w spotkaniach Zespołu Interdyscyplidyscyplinarnego odpowiedzialny jest Gminny
narnego jest obowiązkowe.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Zembrzycach.
Rozdział 4
5. Spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego odbywają
Przepisy
końcowe
się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż
raz na kwartał.
1. Realizację powyższych zapisów powierza się Kierow6. Z każdego wyżej wymienionego spotkania zostaje
nikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
sporządzony protokół zawierający: listę obecności,
w Zembrzycach.
tematykę omawianych spraw ogólnych, przypadki
indywidualne, opis działań do podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy Łukasz Palarski
7. Spotkania organizowane są głównie w siedzibie
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zembrzycach.
4033
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UCHWAŁA NR X/67/11
RADY GMINY ZABIERZÓW
z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/256/08 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28 listopada 2008 r.
w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej - jednostki obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół,
pod nazwą „Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół w Zabierzowie”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h i art. 40 ust. 2
pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t. j. w Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze
zm.) w zw. z art. 5 ust. 9 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (t.j. w Dz. U. z 2004 r., Nr 256,
poz. 2572 ze zm.), Rada Gminy Zabierzów uchwala, co
następuje:
§ 1.
1. Przepis § 2 ust. 1 uchwały Nr XXIX/256/08 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28.11. 08 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej - jednostki
obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół, pod
nazwą „Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół w Zabierzowie otrzymuje nowe
brzmienie: „Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół w Zabierzowie zwany dalej
"GZEAS" jest jednostką budżetową, realizującą zadania w zakresie obsługi ekonomiczno - admini-

stracyjnej form opieki nad dziećmi do lat 3, przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów oraz innych jednostek organizacyjnych oświaty prowadzonych przez Gminę Zabierzów”.
2. W załączniku do uchwały wskazanej w ust. 1, stanowiącym Statut Gminnego Zespołu Ekonomiczno –
Administracyjnego Szkół w Zabierzowie wprowadza się w przepisie § 6 pkt 1 nowy ppkt 9 w następującym brzmieniu: „koordynowanie i wykonywanie zadań związanych z zapewnianiem przewidzianych prawem form opieki nad dziećmi do lat 3.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Zabierzów.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Maria Kwaśnik
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UCHWAŁA NR XV/92/11
RADY MIEJSKIEJ W ZATORZE
z dnia 25 sierpnia 2011 r.
w sprawie : utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
Na podstawie art. 12 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21 poz. 112 ze
zmianami) na wniosek Burmistrza Zatora Rada Miejska
w Zatorze uchwala, co następuje:
§ 1. Tworzy się następujący odrębny obwód głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu
i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na
dzień 9 października 2011 r.: Obwód głosowania nr 11
z siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej w Domu Pomocy Społecznej CARITAS w Zatorze.
§ 2. Obwód głosowania wymieniony w § 1 obejmuje obszar jednostki, w której siedzibę ma dana obwodo4034

wa komisja wyborcza i utworzony jest dla wyborców
przebywających w tych jednostkach w dniu wyborów.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Zatora.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz wywieszeniu na tablicach
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zatorze w sposób zwyczajowo przyjęty. Egzemplarz uchwały podlega doręczeniu Wojewodzie Małopolskiemu oraz Komisarzowi
Wyborczemu w Krakowie.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Zatorze
dr inż. Stanisław Orlicki

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 427

– 26677 –

Poz. 4035

4035
4035

ROZPORZĄDZENIE NR 3/CHZ/2011
POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII W OŚWIĘCIMIU
z dnia 16 sierpnia 2011 r.
w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu oświęcimskiego
Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1, 3 lit. b i 4 oraz ust. 2
i ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia
zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt
(Dz. U. z 2008r. Nr 213, poz.1342, z późn. zm.1) oraz § 5
rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
14 września 2005 r. w sprawie zwalczania zgnilca
amerykańskiego pszczół (Dz. U. Nr 187, poz. 1574),
w związku ze stwierdzeniem przypadków zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie pasiek zlokalizowanych
w miejscowości Jawiszowice (gm. Brzeszcze), w powiecie
oświęcimskim zarządza się, co następuje:
§ 1. Za obszar zagrożony wystąpieniem zgnilca amerykańskiego pszczół, zwany dalej obszarem zagrożonym
uznaje się cały teren w granicach terytorialnych miejscowości Jawiszowice (gm. Brzeszcze).
§ 2. Na obszarze zagrożonym chorobą, o którym
mowa w § 1 zakazuje się od dnia podania do wiadomości publicznej do odwołania:
1) organizowania wystaw i targów z udziałem pszczół;
2) przemieszczania, bez zezwolenia Powiatowego Lekarza Weterynarii w Oświęcimiu, rodzin pszczelich,
pszczół, matek pszczelich, czerwia, pni pszczelich
i produktów pszczelich oraz sprzętu i narzędzi używanych do pracy w pasiece.
1
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.
z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 60, poz. 372 i Nr 78, poz. 513
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§ 3. Na obszarze, o który mowa w § 1, Powiatowy
Lekarz Weterynarii w Oświęcimiu przeprowadzi przegląd pasiek, w zakresie wynikającym z konieczności
oceny zagrożenia chorobą - zgnilcem amerykańskim
pszczół.
§ 4. Obowiązki i ograniczenia określone w rozporządzeniu obowiązują wszystkich posiadaczy pszczół.
§ 5. Winni naruszenia zakazów, o których mowa w § 2,
podlegają odpowiedzialności karnej na zasadach określonych w ustawie o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.
§ 6. Do realizacji niniejszego rozporządzenia zobowiązuje sie posiadaczy pszczół, Burmistrza Miasta
Brzeszcze oraz lekarzy weterynarii wyznaczonych przez
Powiatowego Lekarza Weterynarii w Oświęcimiu.
§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo
przyjęty na obszarze, o którym mowa w § 1.
§ 8. Rozporządzenie podlega publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
z up. Powiatowego Lekarza Weterynarii
w Oświęcimiu
lek. wet. Anna Żyłowska
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• Informacja o warunkach rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urzędowego:
Dziennik rozpowszechniany jest w drodze prenumeraty pełnej lub ograniczonej.
Reklamacje z powodu nieotrzymania poszczególnych numerów w prenumeracie pełnej należy zgłaszać telefonicznie na nr: (061) 835 35 36
do ESUS Agencja Reklamowo-Wydawnicza Tomasz Przybylak, 61-815 Poznań, ul. Ratajczaka 26/8 do 5 dni po otrzymaniu następnego kolejnego
numeru, zgłoszenie po tym terminie nie będzie uwzględnione.
• Informacja o czasie i miejscu, w którym wyłożone są do powszechnego wglądu zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami:
Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22, p. 220,
w czasie pracy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
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tel. (012) 392-12-20 e-mail: mcac@malopolska.uw.gov.pl
Redakcja udziela wszelkich informacji dotyczących aktów prawnych ogłaszanych w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
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