DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Nr 444

Kraków, dnia 19 września 2011 r.
TREŚĆ:
Poz.:
UCHWAŁY RAD POWIATÓW:
4154

–

Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie: trybu
udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości
wykorzystania dotacji udzielanych dla szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, prowadzonych przez inne
podmioty niş Powiat Chrzanowski

28008

UCHWAŁY RAD GMIN:
4155

4156

–

–

Rady Gminy Biskupice z dnia 30 sierpnia 2011 r. utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 paŝdziernika 2011 roku

28016

Rady Gminy Biskupice z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pienięşnego za udział członków ochotniczych straşy poşarnych w działaniach ratowniczych lub szkoleniach poşarniczych organizowanych przez Państwową Straş Poşarną lub gminę.

28016

4157

–

Rady Gminy Bolesław z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały
budşetowej na 2011 rok

28016

4158

–

Rady Gminy Bolesław z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie: utworzenia obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 2011 roku

28018

Rady Gminy Charsznica z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

28018

Rady Miejskiej w Cięşkowicach z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/373/06 Rady Miejskiej w Cięşkowicach z dnia
28 września 2006 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla
niepublicznych przedszkoli i szkół prowadzonych przez osoby prawne lub
fizyczne na terenie Gminy Cięşkowice

28018

Rady Miejskiej w Cięşkowicach z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany
uchwały w sprawie ustalenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za
inkaso podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz opłaty targowej.

28019

Rady Miejskiej w Cięşkowicach z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie wskazania miejsc wydobywania şwiru w granicach powszechnego korzystania z wód.

28019

Rady Miejskiej w Cięşkowicach z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany
uchwały regulaminu określającego tryb, sposób powoływania i odwoływania
członków zespołu interdyscyplinarnego oraz warunki jego funkcjonowania.

28020

Rady Gminy w Gnojniku z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie: utworzenia
stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy Gnojnik

28021

Rady Miasta Gorlice z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie utworzenia dodatkowych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu
i Senatu RP.

28022

4159

4160

4161

4162
4163

4164
4165

–

–

–

–
–

–
–
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Rady Gminy Klucze z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

28023

Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 2 września 2011 r. w sprawie utworzenia
odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu
i do Senatu RP w dniu 9 paŝdziernika 2011 r.

28023

Rady Gminy Łapanów z dnia 1 lipca 2011 r. w sprawie określenia inkasentów
podatków i opłat lokalnych oraz wysokości inkasa.

28023

Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie: utworzenia
odrębnych obwodów głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Olkuszu,
w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Nowy Szpital w Olkuszu
i w Niepublicznym Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym „Pomorzany” w Olkuszu.

28024

4170

–

Rady Gminy Pcim z dnia 5 września 2011 r. w sprawie: utworzenia obwodu
głosowania w zakładzie pomocy społecznej.

28025

4171

–

Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 12 sierpnia 2011 r. w sprawie
poboru podatku od nieruchomości, podatku leśnego i podatku rolnego
w drodze inkasa, wyznaczenie inkasentów oraz określenie wysokości wynagrodzenia za inkaso.

28025

Rady Gminy Pleśna z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia zmian
w Statucie Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Pleśnej.

28026

4172

–

4173

–

Rady Miasta Nowy Targ z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie miasta Nowy Targ.

28026

4174

–

Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 2 września 2011 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych
w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzeń za
inkaso

28027

Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 2 września 2011 r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania dla wyborców przebywających w Zakładzie Karnym

28028

Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie: zmian
w Uchwale Budşetowej Gminy Tuchów na rok 2011 Nr IV/37/2011 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 26 stycznia 2011 roku

28028

4175

4176

–

–

4177

–

Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie utworzenia
odrębnych obwodów głosowania.

28037

4178

–

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

28038

Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany
uchwały Nr IV/25/11 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 26 stycznia 2011 r.
w sprawie przyjęcia budşetu Gminy Zakliczyn na rok 2011.

28039

4179

–

4180

–

Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie utworzenia
obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Stróşach.

28047

4181

–

Rady Miasta Zakopane z dnia 1 września 2011 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach parlamentarnych

28048

Rady Miejskiej w Şabnie z dnia 5 września 2011 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Sieradzy

28048

4182

–
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POROZUMIENIA:
4183

4184

4185

–

–

–

Burmistrza Radłowa z dnia 11 lipca 2011 roku w sprawie przyjęcia przez Gminę i Miasto Radłów zadania własnego Gminy Powierzającego zadania z zakresu pomocy społecznej tj. prowadzenia środowiskowego samopomocy dla
osób z zaburzeniami psychicznymi

28049

Burmistrza Radłowa z dnia 11 lipca 2011 roku w sprawie przyjęcia przez Gminę i Miasto Radłów zadania własnego Gminy Powierzającego zadanie z zakresu pomocy społecznej tj. prowadzenia środowiskowego domu samopomocy
dla osób z zaburzeniami psychicznymi

28049

Burmistrza Radłowa z dnia 11 lipca 2011 roku w sprawie przyjęcia przez Gminę i Miasto Radłów zadania własnego Gminy Powierzającego zadanie z zakresu pomocy społecznej tj. prowadzenia środowiskowego domu samopomocy
dla osób z zaburzeniami psychicznymi

28050

4186

–

Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 12 maja 2011 r.

28050

4187

–

Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 9 maja 2011 r.

28053

4188

–

Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 8 czerwca 2011 r.

28055

4189

–

Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 26 kwietnia 2011 r.

28057

4190

–

Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 28 kwietnia 2011 r.

28059

4191

–

Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 kwietnia 2011 r.

28062

4192

–

Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 8 czerwca 2011 r.

28064

4193

–

Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 20 maja 2011 r.

28066

4194

–

Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 5 maja 2011 r.

28068

4195

–

Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 kwietnia 2011 r.

28071

4196

–

Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 21 kwietnia 2011 r.

28073

4197

–

Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 16 maja 2011 r.

28075

4198

–

Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 22 kwietnia 2011 r.

28077

4199

–

Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 22 kwietnia 2011 r.

28079

4200

–

Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 5 maja 2011 r.

28082

4201

–

Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 27 maja 2011 r.

28084

4202

–

Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 4 maja 2011 r.

28086

4203

–

Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 31 marca 2011 r.

28088

4204

–

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

28090

Wójta Gminy Stryszawa z dnia 4 sierpnia 2011 r. w sprawie współdziałania
gminy Bielsko-Biała z gminą Stryszawa w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób z terenu gminy Stryszawa doprowadzonych do
Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej

28092

Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie współdziałania w 2011 roku gminy Bielsko-Biała z gminą Sucha Beskidzka w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób z terenu gminy
Sucha Beskidzka doprowadzonych do Ośrodka Przeciwdziałania Problemom
Alkoholowym w Bielsku-Białej

28093

zawarte pomiędzy Gminą Miasta Tarnowa a Gminą Lisia Góra z dnia 14 lipca 2011 r. w sprawie powierzenia zadania publicznego z zakresu oświaty

28094

4205

4206

4207

–

–

–
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zawarte pomiędzy Gminą Miasta Tarnowa a Gminą Skrzyszów z dnia 14 lipca 2011 r. w sprawie powierzenia zadania publicznego z zakresu oświaty

28095

Zawarte pomiędzy Gminą w Krynicy-Zdroju a Gminą Łabowa dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia
Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi.

28096

Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 25 lipca 2011 r. do Porozumienia Międzygminnego
zawartego
w
dniu
20
grudnia
2007
roku
(Nr W/V/241/ZDiT/3/2007) w sprawie: powierzenia przez Gminę Czernichów
oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych
w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu.

28097

Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 18 lipca 2011 r. do Porozumienia Międzygminnego
zawartego
w
dniu
20
grudnia
2007
roku
(Nr W/V/249/ZDiT/11/2007) w sprawie: powierzenia przez Miasto i Gminę Wieliczka oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu.

28101

ROZSTRZYGNIĈCIE NADZ ORCZE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO:
4212

–

Wojewody Małopolskiego z dnia 1 września 2011 r. stwierdza się niewaşność
uchwały Nr XIII/72/2011 Rady Miejskiej w Rabce Zdroju z dnia 10 sierpnia 2011 r. w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego gminy lokali
z przeznaczeniem na wynajem jako lokale socjalne.

28103

UCHWAŁY KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ:
4213

4214

–

–

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 24 sierpnia
2011 r. stwierdzenie niewaşności uchwały Nr X/66/11 Rady Gminy Spytkowice
z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie określenia zasad i trybu postępowania,
udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub
roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

28104

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 24 sierpnia
2011 r. stwierdzenie niewaşności uchwały Nr X/65/11 Rady Gminy Spytkowice
z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji
oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji udzielanych dla przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Spytkowice w części

28110

4154
4154

UCHWAŁA NR XI/73/2011
RADY POWIATU CHRZANOWSKIEGO
z dnia 31 sierpnia 2011 r.
w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji
udzielanych dla szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych,
prowadzonych przez inne podmioty niż Powiat Chrzanowski
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj.
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z póŝn. zm.), art. 80
ust. 4 oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256,
poz. 2572 z póŝn. zm.)
Rada Powiatu Chrzanowskiego uchwala,
co nastĉpuje:

§ 1. Przyjmuje się tryb udzielania i rozliczania dotacji oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych dla szkół i placówek
publicznych oraz niepublicznych o uprawnieniach
szkół publicznych, prowadzonych przez inne podmioty niş Powiat Chrzanowski, stanowiący załącznik nr 1
do niniejszej uchwały.
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§ 2. Traci moc uchwała nr XIII/83/2007 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 28 listopada 2007 r.
w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz
ustalenia stawek dotacji dla szkół zakładanych
i prowadzonych na terenie Powiatu Chrzanowskiego
przez inne podmioty niş jednostki samorządu terytorialnego.

Poz. 4154

§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, z mocą obowiązującą od dnia
1 września 2011 r.
Przewodniczący Rady
Andrzej Uryga

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu Chrzanowskiego.
Załącznik nr 1
do uchwały Nr XI/73/2011
Rady Powiatu Chrzanowskiego
z dnia 31 sierpnia 2011 r.
Tryb udzielania i rozliczania dotacji oraz tryb i zakres
kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji
udzielanych dla szkół i placówek publicznych oraz
niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych,
prowadzonych przez inne podmioty niż Powiat
Chrzanowski.
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1.
1. Ilekroć w niniejszym "Trybie udzielania i rozliczania
dotacji..." jest mowa o:
1) ustawie – naleşy przez to rozumieć ustawę z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U.
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z póŝn. zm.),
2) powiecie – naleşy przez to rozumieć Powiat
Chrzanowski,
3) szkole – naleşy przez to rozumieć szkołę prowadzoną na terenie powiatu przez inną niş powiat
osobę prawną lub osobę fizyczną, następującego
typu i rodzaju:
a) publiczna szkoła ponadgimnazjalna,
b) ponadgimnazjalna
szkoła
niepubliczna
o uprawnieniach szkoły publicznej,
4) placówce – naleşy przez to rozumieć placówkę
publiczną lub niepubliczną, o której mowa w art. 2
pkt 5 i 7 ustawy o systemie oświaty z dnia
7 września 1991 r. (tj. Dz. U. z 2004 r., Nr 256,
poz. 2572 z póŝn. zm.), prowadzoną na terenie
powiatu przez inną niş powiat osobę prawną lub
osobę fizyczną,
5) podmiocie – naleşy przez to rozumieć szkołę lub
placówkę prowadzoną na terenie powiatu przez
inną niş powiat osobę prawną lub osobę fizyczną,
uprawnioną do otrzymania dotacji z budşetu powiatu na podstawie ustawy i niniejszego "Trybu
udzielania i rozliczania dotacji...",
6) uczniach – naleşy przez to rozumieć takşe słuchaczy i wychowanków,
7) dotacji – naleşy przez to rozumieć dotację udzieloną z budşetu, na realizację celów wskazanych
w art. 80 ust. 3d i art. 90 ust. 3d ustawy o systemie
oświaty,
8) rachunku bankowym – naleşy przez to rozumieć
rachunek bankowy załoşony przez organ prowadzący wyłącznie dla szkoły lub placówki, w celu
otrzymywania dotacji oraz dokonywania operacji
finansowych związanych z prowadzeniem szkoły
lub placówki,

9) organie prowadzącym – naleşy przez to rozumieć
inną niş Powiat Chrzanowski osobę prawną lub
osobę fizyczną, prowadzącą na terenie powiatu
szkołę, o której mowa w pkt 3 i 4,
10) organie dotującym – naleşy przez to rozumieć
Powiat Chrzanowski.

§ 2.
1. Dotacje z budşetu Powiatu Chrzanowskiego są udzielane szkołom i placówkom, o których mowa w § 1 ust.
1 pkt 3 i 4, zgodnie z zapisami ustawy i niniejszego
"Trybu udzielania i rozliczania dotacji...".
2. Dotacje udzielane są na dofinansowanie wydatków
bieşących szkoły lub placówki w zakresie kształcenia,
wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej.
Rozdział 2
Stawki dotacji
§ 3.
1. Kwoty dotacji na ucznia ustalone na dany rok budşetowy dla poszczególnych typów i rodzajów podmiotów, o których mowa w ust. 2 przyjmuje się uchwałą
Zarządu Powiatu i przekazuje do wiadomości ich organów prowadzących w terminie miesiąca od daty
podjęcia tej uchwały. Ustalone kwoty dotacji na
ucznia zaokrągla się do pełnych złotych w górę.
2. Dotacje z budşetu Powiatu Chrzanowskiego przysługują:
1) publicznym szkołom ponadgimnazjalnym oraz publicznym placówkom, o których mowa w art. 2
pkt 5 i 7 ustawy, w wysokości 100% wydatków bieşących przewidzianych na jednego ucznia
w placówkach tego samego rodzaju lub w szkołach
tego samego typu i rodzaju, prowadzonych przez
powiat. W przypadku nieprowadzenia przez powiat
placówki danego rodzaju lub szkoły tego samego
typu i rodzaju, podstawą ustalenia wysokości dotacji jest kwota przewidziana odpowiednio na jednego wychowanka placówki tego rodzaju lub na
jednego ucznia szkoły publicznej danego typu
i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej
dla jednostek samorządu terytorialnego,
2) niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek
szkolny lub obowiązek nauki, w wysokości 100%
kwoty przewidzianej na jednego ucznia szkoły danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji
ogólnej otrzymanej przez powiat,
3) niepublicznym
szkołom
ponadgimnazjalnym
o uprawnieniach szkół publicznych, w wysokości
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50% ustalonych w budşecie powiatu wydatków
bieşących, ponoszonych na jednego ucznia
w szkołach publicznych tego samego typu
i rodzaju, prowadzonych przez organ dotujący.
W przypadku nieprowadzenia przez Powiat Chrzanowski szkoły publicznej danego typu i rodzaju,
podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieşące ponoszone przez najblişszy powiat na
prowadzenie szkoły publicznej danego typu
i rodzaju,
4) placówkom niepublicznym, o których mowa
w art. 2 pkt 5 i 7 ustawy, w wysokości 100% kwoty
przewidzianej na jednego wychowanka tego rodzaju placówki w części oświatowej subwencji ogólnej
dla Powiatu Chrzanowskiego.

Rozdział 3
Tryb udzielania dotacji
§ 4.
1. Warunkiem udzielenia dotacji na następny rok budşetowy jest złoşenie przez organ prowadzący szkołę lub
placówkę, w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji, pisemnego
wniosku
o udzielenie dotacji.
Wzór
wniosku
o udzielenie dotacji przedstawia formularz nr 1 załącznika do uchwały.

Poz. 4154

nych dotacji w terminie do dnia 15 stycznia roku następującego po roku, w którym udzielono dotacji.
Wzór rozliczenia dotacji stanowi formularz nr 3 załącznika do uchwały.
2. W przypadku zaprzestania działalności szkoły lub
placówki, organ prowadzący przedstawia rozliczenie,
o którym mowa w ust. 1, w terminie 15 dni po zakończeniu miesiąca, w którym podmiot otrzymał
ostatnią część dotacji, za okres od początku roku kalendarzowego do końca miesiąca, w którym otrzymał
ostatnią ratę dotacji.
3. Środki nie wykorzystane przez szkołę lub placówkę
w ramach przyznanej dotacji są zwracane do budşetu
Powiatu Chrzanowskiego nie póŝniej niş do dnia
31 grudnia roku, na który została przyznana dotacja.
4. Ustalona kwota zobowiązania Powiatu Chrzanowskiego z tytułu wyrównania dotacji naleşnej za rok
budşetowy, przekazywana jest na rachunek bankowy
szkoły lub placówki w terminie do dnia 5 lutego następnego roku budşetowego.
5. Rozliczenie roczne dotacji, dokonane przez organ
prowadzący szkołę lub placówkę, nie pozbawia powiatu dochodzenia zwrotu dotacji pobranej nienaleşnie lub w nadmiernej wysokości bądŝ wykorzystanej
niezgodnie z przeznaczeniem, na zasadach określonych w szczególności w ustawie z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r.,
Nr 157, poz. 1240 z póŝn. zm.).

2. Dotację przekazuje się w 12 częściach w terminie do
25-go dnia kaşdego miesiąca na rachunek bankowy
szkoły lub placówki, wskazany przez organ prowadzący we wniosku, o którym mowa w ust. 1.
3. Wysokość dotacji na dany miesiąc ustala się według
informacji o liczbie uczniów, podanej przez organ
prowadzący do dnia 5-go kaşdego miesiąca na formularzu nr 2 załącznika do uchwały oraz koryguje co
miesiąc, po uwzględnieniu zawartych w powyşszej informacji danych o faktycznej liczbie uczniów
z poprzedniego miesiąca.
4. Korekta dotacji następuje do końca miesiąca,
w którym zaistniały przesłanki do zmiany wysokości
dotacji.
5. Organ prowadzący szkołę lub placówkę zobowiązany
jest do niezwłocznego informowania organu dotującego o zmianach dotyczących danych zawartych
w zgłoszeniu do ewidencji szkół i placówek lub we
wniosku o udzielenie dotacji, a w szczególności
o zmianach:
a) nazwy lub numeru rachunku bankowego, na który
ma być przekazana dotacja,
b) w nazwie lub adresie podmiotu,
c) innych danych lub informacji mających, zgodnie
z ustawą, wpływ na prawo podmiotu do otrzymywania dotacji.
Rozdział 4
Tryb rozliczenia dotacji
§ 5.
1. Organ prowadzący przedstawia roczne rozliczenie
wykorzystania przez szkołę lub placówkę otrzyma-

Rozdział 5
Tryb i zakres przeprowadzania kontroli
§ 6.
1. W szkołach i placówkach otrzymujących dotację
z budşetu Powiatu Chrzanowskiego przeprowadzana
jest okresowo kontrola, o której mowa art. 80 ust. 3e
oraz art. 90 ust. 3e ustawy.
2. Zakres kontroli moşe obejmować w szczególności
sprawdzenie:
1) zgodności ze stanem faktycznym liczby uczniów
wykazanych w informacjach, o których mowa
w § 4 ust. 3 "Trybu udzielania i rozliczania dotacji...", stanowiącego załącznik do uchwały,
2) zgodności ze stanem faktycznym danych wykazanych w rozliczeniu, o którym mowa w § 5 "Trybu
udzielania i rozliczania dotacji..", stanowiącego załącznik do uchwały,
3) prawidłowości naliczenia i wykorzystania dotacji
udzielonej szkole lub placówce z budşetu powiatu.
3. Kontrolę, o której mowa w ust. 1, przeprowadzają na
podstawie imiennego upowaşnienia, pracownicy Starostwa Powiatowego w Chrzanowie, zwani dalej kontrolującymi.
4. Upowaşnienie, o którym mowa w ust. 3, zawiera
w szczególności:
1) datę i numer upowaşnienia,
2) nazwę i adres kontrolowanego podmiotu,
3) nazwę i adres osoby prowadzącej kontrolowany
podmiot,
4) imię i nazwisko oraz stanowisko słuşbowe kontrolującego,
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5) określenie rodzaju i zakresu kontroli,
6) termin waşności upowaşnienia.
5. Czynności kontrolne mogą być przeprowadzone jednoosobowo lub w zespole.
6. W celu realizacji kontroli, kontrolujący ma prawo do:
1) wstępu i swobodnego poruszania się na terenie
obiektów i pomieszczeń kontrolowanego podmiotu, związanych z przedmiotem kontroli,
2) wglądu do związanej z przedmiotem kontroli dokumentacji organizacyjnej, finansowej i przebiegu
nauczania oraz przetwarzania danych osobowych
uczniów badanej szkoły lub placówki,
3) wystąpienia o udzielenie w terminie przez niego
wyznaczonym, ustnych i pisemnych wyjaśnień
w sprawach dotyczących przedmiotu kontroli,
4) sporządzania i otrzymywania niezbędnych dla kontroli kopii, odpisów lub wyciągów z badanych dokumentów, jak równieş informacji, zestawień
i obliczeń wynikających z przedstawionych dokumentów.
7. Dyrektor lub organ prowadzący kontrolowany podmiot jest zobowiązany do zapewnienia kontrolującemu moşliwości, warunków i środków niezbędnych do
sprawnego przeprowadzenia kontroli, w szczególności do niezwłocznego przedstawiania do kontroli şądanych dokumentów i materiałów, terminowego
udzielania wyjaśnień oraz w miarę moşliwości udostępnienia oddzielnego pomieszczenia oraz niezbędnych urządzeń technicznych.
§ 7.

Poz. 4154

tu, a w razie jego nieobecności osoba pełniąca jego
obowiązki.
8. Kontrolowany moşe odmówić podpisania protokołu,
składając w terminie 3 dni od dnia jego otrzymania
pisemne wyjaśnienie tej odmowy.
9. W przypadku odmowy podpisania protokołu, kontrolowany zamieszcza na ostatniej stronie protokołu
swój podpis oraz datę odbioru protokołu.
10. O odmowie podpisania protokołu kontroli i złoşenia
wyjaśnień kontrolujący czyni adnotację w protokole.
11. Odmowa podpisania protokołu przez kontrolowanego nie stanowi przeszkody do realizacji ustaleń kontroli, w tym skierowania wystąpienia pokontrolnego
do organu prowadzącego i dyrektora jednostki kontrolowanej.
§ 8.
1. Dyrektor lub organ prowadzący kontrolowany podmiot ma prawo zgłoszenia, umotywowanych zastrzeşeń, dotyczących ustaleń zawartych w protokole
z jednoczesnym wskazaniem stosownych dowodów.
2. Zastrzeşenia naleşy złoşyć na piśmie w Starostwie
Powiatowym w Chrzanowie w terminie 7 dni od dnia
podpisania lub otrzymania protokołu kontroli.
3. W razie zgłoszenia zastrzeşeń, o których mowa w ust.
1, kontrolujący jest obowiązany dokonać ich analizy
i w miarę potrzeby podjąć dodatkowe czynności kontrolne, a w przypadku stwierdzenia zasadności zastrzeşeń, zmienić lub uzupełnić odpowiednią część
protokołu kontroli.

1. Kontrolujący powiadamia dyrektora i organ prowadzący szkołę lub placówkę o terminie i zakresie planowanej kontroli.

4. Tekst zmian lub uzupełnień, podpisany przez kontrolującego i kontrolowanego stanowi załącznik do protokołu kontroli.

2. Postępowanie kontrolne prowadzone jest w siedzibie
kontrolowanego podmiotu lub organu prowadzącego kontrolowany podmiot.

5. W razie nieuwzględnienia zastrzeşeń w całości lub
w części, kontrolujący przekazuje na piśmie swoje
stanowisko zgłaszającemu zastrzeşenia dyrektorowi.

3. Na wniosek organu prowadzącego kontrolowany
podmiot, czynności kontrolne mogą być prowadzone
w siedzibie jednostki prowadzącej rachunkowość
i obsługę finansową podmiotu.
4. Kontrolujący ustala stan faktyczny na podstawie zebranych dowodów, którymi są w szczególności dokumenty, wyniki oględzin, pisemne i ustne wyjaśnienia oraz składane oświadczenia.
5. Wyniki przeprowadzonej kontroli przedstawia kontrolujący w protokole kontroli.
6. Protokół kontroli zawiera w szczególności opis stanu
faktycznego stwierdzonego w toku kontroli, w tym
ustalonych uchybień i nieprawidłowości.
7. Protokół kontroli podpisuje kontrolujący i kontrolowany, którym jest dyrektor kontrolowanego podmio-

§ 9.
1. Na podstawie ustaleń kontroli, kontrolujący sporządza
wystąpienie pokontrolne, zawierające w szczególności zwięzły opis wyników kontroli, a w razie stwierdzenia nieprawidłowości, zalecenia pokontrolne.
2. Wystąpienie pokontrolne kierowane jest do dyrektora
szkoły lub placówki oraz do organu prowadzącego
kontrolowany podmiot.
3. Organ prowadzący kontrolowany podmiot jest obowiązany, w terminie określonym w wystąpieniu pokontrolnym, przedłoşyć na piśmie informację o sposobie wykorzystania wyników kontroli i realizacji zaleceń pokontrolnych.
Przewodniczący Rady
Andrzej Uryga
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Przewodniczący Rady
Andrzej Uryga
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Przewodniczący Rady
Andrzej Uryga
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Przewodniczący Rady
Andrzej Uryga
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UCHWAŁA NR XV/75/11
RADY GMINY BISKUPICE
z dnia 30 sierpnia 2011 r.
utworzenia odrĉbnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) oraz art. 12 § 4
ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U.
Nr 21, poz. 112 z póŝn. zm.) na wniosek Wójta Gminy,
Rada Gminy Biskupice uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Tworzy się odrębny Obwód głosowania Nr 8 w Domu
Pomocy Społecznej "CARITAS" w Biskupicach .
2. Obwód głosowania, o którym mowa w ust. 1 obejmuje obszar DPS " CARITAS" w Biskupicach i utworzony
jest dla wyborców przebywających w tej jednostce
w dniu wyborów.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 3.
1. Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Małopolskiemu i Komisarzowi Wyborczemu
w Tarnowie.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urządu Gminy Biskupice
i ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy Biskupice
Barbara Szeląg

3. Siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej jest DPS "
CARITAS" w Biskupicach.
4155
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UCHWAŁA NR XV/78/11
RADY GMINY BISKUPICE
z dnia 30 sierpnia 2011 r.
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniĉżnego za udział członków ochotniczych straży pożarnych
w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub
gminĉ.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001
r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) oraz art. 28 ust. 1 i
2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpoşarowej ( Dz.U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 z póŝn.
zm.), Rada Gminy Biskupice uchwala, co następuje :
§ 1. Ustala się dla członka ochotniczej straşy poşarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub
szkoleniu poşarniczym organizowanym przez Państwową Straş Poşarną lub Gminę wysokość ekwiwalentu
pienięşnego w kwocie 1 zł za kaşdą godzinę udziału
w działaniu ratowniczym lub szkoleniu poşarniczym.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Biskupice.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXXII/233/08 Rady Gminy Biskupice z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pienięşnego dla czlonków
ochotniczych straşy poşarnych.
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Biskupice
Barbara Szeląg
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UCHWAŁA NR X/69/2011
RADY GMINY BOLESŁAW
z dnia 29 sierpnia 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) art. 211, art. 212
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, ze zm.) - Rada Gminy
uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale budşetowej Gminy Bolesław na
2011 rok podjętej przez Radę Gminy Bolesław uchwałą Nr III/5/2010 z dnia 20 grudnia 2010 roku ze zm.,
dokonuje się zmiany wydatków jak w załączniku do
niniejszej uchwały.
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Bolesław.

Poz. 4157

§ 3. Uchwała wchodzi w şycie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Mirosław Wójcik
Załącznik
do uchwały Nr X/69/2011
Rady Gminy Bolesław
z dnia 29 sierpnia 2011 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2011 ROK
Poz.

Dział

Rozdz.

700
70005

710
71014

754
75412

900
90015

921
92109

Nazwa

Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
z tego:
b) wydatki majątkowe
w tym:
1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne

5 000,00
5 000,00

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

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Ochotnicze straşe poşarne
z tego:
a) wydatki bieşące
w tym:
1) wydatki bieşące jednostek budşetowych, w tym
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych

13 000,00
13 000,00
13 000,00
13 000,00
13 000,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Oświetlenie ulic, placów i dróg
z tego:
b) wydatki majątkowe
w tym:
1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
z tego:
b) wydatki majątkowe
w tym:
1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne

Zmniejszenia
(w zł i gr)

5 000,00
5 000,00

Działalność usługowa
Opracowania geodezyjne i kartograficzne
z tego:
a) wydatki bieşące
w tym:
1) wydatki bieşące jednostek budşetowych, w tym
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych

RAZEM
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Zwiększenia
(w zł i gr)

25 000,00
25 000,00
25 000,00
25 000,00

12 000,00
12 000,00
12 000,00
12 000,00
30 000,00
30 000,00
Przewodniczący Rady: Mirosław Wójcik

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 444

– 28018 –

Poz. 4158,4159,4160

4158
4158

UCHWAŁA NR X/70/2011
RADY GMINY BOLESŁAW
z dnia 29 sierpnia 2011 r.
w sprawie: utworzenia obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 2011 roku
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art.41ust.1 i art.42
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 z póŝn. zm.), art. 12
§ 4, § 11 i § 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks
wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz.112 z póŝn. zm.) oraz na
podstawie postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 4 sierpnia 2011 roku w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2011 r. Nr 162,
poz. 978), Rada Gminy Bolesław na wniosek Wójta
uchwala:

obwodu: Zakład Opiekuńczo-Leczniczy O.O. Kamilianów
w Hutkach oraz siedzibę obwodowej komisji wyborczej
w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym O.O. Kamilianów
w Hutkach ul. Jurajska 36.
ny.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gmi-

§ 3. Uchwała wchodzi w şycie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicach ogłoszeń
usytuowanych na terenie Gminy Bolesław.

§ 1. Utworzyć dla przeprowadzenia wyborów do
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 paŝdziernika
2011 roku obwód głosowania Nr 5, ustalając granicę

Przewodniczący Rady
Mirosław Wójcik
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UCHWAŁA NR X/46/2011
RADY GMINY CHARSZNICA
z dnia 30 sierpnia 2011 r.
w sprawie: utworzenia odrĉbnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
Na podstawie art. 12 § 4, § 11 i § 12 ustawy z dnia
5 stycznia 2011 roku - Kodeks Wyborczy ( Dz. U. z 2011
roku Nr 21, poz. 112 z póŝ. zm.)oraz art. 18 ust.2 pkt 15
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn.zm.),
w zwiazku z postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 sierpnia 2011 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 162,
poz. 978) - RADA GMINY CHARSZNICA UCHWALA CO
NASTĈPUJE:
§ 1. W zarządzonych na dzień 9 paŝdziernika 2011 r.
wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej tworzy się odrębny obwód
głosowania Nr 8 z siedzibą Obwodowej Komisji Wybor-

czej w Domu Pomocy Społecznej Caritas, Miechów –
Charsznica ul. Młyńska 2, 32-250 Charsznica. Granica
obwodu obejmuje Dom Pomocy Społecznej Caritas.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 3. Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się
niezwłocznie Wojewodzie Małopolskiemu i Komisarzowi
Wyborczemu w Krakowie.
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Charsznicy, a takşe poprzez zamieszczenie
jej treści na stronie internetowej www.bip.charsznica.pl.
Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Pietrzyk
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UCHWAŁA NR X/56/11
RADY MIEJSKIEJ W CIĈŻKOWICACH
z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/373/06 Rady Miejskiej w Ciĉżkowicach z dnia 28 września 2006 roku
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i szkół prowadzonych przez osoby
prawne lub fizyczne na terenie Gminy Ciĉżkowice
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 15 i art. 40 ust. 1
oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142. poz. 1591 z póŝn. zm.).
art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie
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oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256. poz. 2572
z póŝn. zm.).
Rada Miejska w Cięşkowicach uchwala, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr XLII/373/06 Rady Miejskiej
w Cięşkowicach z dnia 28 września 2006 roku w sprawie
trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych
przedszkoli i szkól prowadzonych przez osoby prawne
lub fizyczne na terenie Gminy Cięşkowice nadaje się
nowe brzmienie § 1 o następującej treści:

Poz. 4160,4161,4162

ucznia, z tym şe na ucznia niepełnosprawnego
w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez. Gminę Cięşkowice."
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Gminy Cięşkowice.
§ 3. Uchwala podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w şycie z dniem 1 września 2011 roku.

„Dotacje dla niepublicznych przedszkoli przysługują
na kaşdego ucznia w wysokości 100 % ustalonych
w budşecie gminy wydatków bieşących ponoszonych
w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego

Przewodniczący Rady Miejskiej w Cięşkowicach
Zdzisław Szczerba
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UCHWAŁA NR X/57/11
RADY MIEJSKIEJ W CIĈŻKOWICACH
z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków:
rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz opłaty targowej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.
U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póŝn. zm.), art. 6 „b”
ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j.
Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z póŝn. zm.), art. 6 ust. 8
ustawy z dnia 30 paŝdziernika 2002 r. o podatku leśnym
(Dz. U. Nr 200 poz. 1682 z póŝn. zm.), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844 z póŝn.
zm.),
Rada Miejska w Cięşkowicach uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXI/213/09 Rady Miejskiej
w Cięşkowicach z dnia 9 kwietnia 2009 r. w sprawie
ustalenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za
inkaso podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości
oraz opłaty targowej (Dz. Urz. Woj. Małop. Nr 485
z dn. 14.08.2009r.) zmienionej Uchwałą Nr VIII/43/11
Rady Miejskiej w Cięşkowicach z dnia 28 kwiet-

nia 2011 r., w sprawie ustalenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz opłaty targowej (Dz. Urz.
Woj. Małop. Nr 267 z dn. 23.05.2011r.) wprowadza się
następujące zmiany:
§ 1 ust.2, pkt 1 otrzymuje brzmienie:
1) w sołectwie Bogoniowice – Baniak Zofia, zam. Kąśna
Dolna 99,
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Gminy Cięşkowice.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Cięşkowicach
Zdzisław Szczerba
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UCHWAŁA NR X/59/11
RADY MIEJSKIEJ W CIĈŻKOWICACH
z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie wskazania miejsc wydobywania żwiru w granicach powszechnego korzystania z wód.
Na podstawie art. 34, ust. 4 Ustawy z dnia 18 lipca
2001r. – Prawo wodne (Dz.U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019
z póŝn. zm.) oraz art.18 ust.2 pkt.15, art. 40 ust. 1 i art. 41
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (jednolity tekst z 2001r. Dz.U. Nr 142,
poz. 1591 z póŝn. zm.)
Rada Miejska w Cięşkowicach uchwala co następuje:

§ 1. Wyznacza się następujące miejsca na obszarze
Gminy Cięşkowice poboru şwiru w ramach powszechnego korzystania z wód:
1) rzeka Biała Tarnowska, brzeg prawy w km. 49+700, 49
+800 w Cięşkowice - Zborowice, działka Nr 11/1,
2) rzeka Biała Tarnowska, brzeg lewy w km. 54+500 – 54
+ 600 w Pławnej działka nr 159/1.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Gminy Cięşkowice.

Dziennik Urzędowy
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§ 3. Traci moc uchwała Nr XIV/140/08 Rady Miejskiej w Cięşkowicach z dnia 26 czerwca 2008r.
w sprawie wyznaczenia miejsc wydobywania kamienia,
şwiru i piasku w ramach powszechnego korzystania
z wód.

Poz. 4162,4163

§ 4. Uchwała wchodzi şycie po upływie 14 dni od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Cięşkowicach
Zdzisław Szczerba
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UCHWAŁA NR X/60/11
RADY MIEJSKIEJ W CIĈŻKOWICACH
z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały regulaminu określającego tryb, sposób powoływania i odwoływania członków zespołu
interdyscyplinarnego oraz warunki jego funkcjonowania.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U.
Nr 142 poz. 1591 z 2001 z póŝn. zm.) oraz art. 9a
ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U Nr 180 poz. 1493
z póŝn. zm.)
Rada Miejska w Cięşkowicach uchwala co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr VIII/38/11 Rady Miejskiej
w Cięşkowicach z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie
uchwalenia regulaminu określającego tryb, sposób
powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz warunki jego funkcjonowania
§ 3 otrzymuje brzmienie:
Załącznik
do uchwały Nr X/60/11
Rady Miejskiej w Cięşkowicach
z dnia 30 czerwca 2011 r.
UCHWAŁA NR VIII/38/11
RADY MIEJSKIEJ W CIĈŻKOWICACH
z dnia 28 kwietnia 2011 r.
w sprawie uchwalenia regulaminu określającego
tryb, sposób powoływania i odwoływania członków
zespołu interdyscyplinarnego oraz warunki jego
funkcjonowania.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U.
Nr 142 poz. 1591 z 2001 z póŝn. zm.) oraz art. 9a
ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180 poz.1493
z póŝn. zm.) Rada Miejska w Cięşkowicach uchwala
co następuje:
§ 1. Uchwala się regulamin określający tryb, sposób powoływania i odwoływania członków zespołu
interdyscyplinarnego oraz warunki jego funkcjonowania stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Cięşkowice.
§ 3. Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

„Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Cięşkowice.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Cięşkowicach
Zdzisław Szczerba

Przewodniczący Rady Miejskiej w Cięşkowicach:
Zbigniew Szczerba
Załącznik
do Uchwały Nr VIII/38/11
Rady Miejskiej w Cięşkowicach
z dnia 28 kwietnia 2011 r.
REGULAMIN OKREŚLAJĄCY TRYB, SPOSÓB POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA CZŁONKÓW ZESPOŁU
INTERDYSCYPLINARNEGO ORAZ
WARUNKI JEGO FUNKCJONOWANIA
§ 1. Postanowienia ogólne
1. Uchwała ustala tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego
oraz warunki jego funkcjonowania
2. W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą
przedstawiciele podmiotów działających na terenie
Gminy Cięşkowice na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
3. Osoby wchodzące w skład zespołu interdyscyplinarnego współpracują ze sobą w sposób skoordynowany, zapewniający skuteczne reagowanie na
problem.
4. Obsługę organizacyjno – techniczną zespołu interdyscyplinarnego zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cięşkowicach.
§ 2. Powoływanie członków Zespołu Interdyscyplinarnego.
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1. Zespół interdyscyplinarny powołuje Burmistrz.
2. Zespół interdyscyplinarny działa na podstawie
porozumień zawartych między Burmistrzem
a podmiotami wchodzącymi w skład Zespołu.
3. W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą:
- jednostki organizacji pomocy społecznej,
- policji,
- oświaty,
- ochrony zdrowia.
4. Przewodniczący zespołu jest wybierany na pierwszym posiedzeniu zespołu wśród jego członków.

Poz. 4163,4164

7. Miejscem spotkań zespołu interdyscyplinarnego
jest siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cięşkowicach.
8. Podczas posiedzeń zespołu interdyscyplinarnego
następuje:
- ustalenie
- diagnozy zgłoszonego problemu,
- ustalenie planu pomocy,
- podział zadań,
- monitoring zadań,
- realizacja zadań ustawowych.
9. Członkowie zespołu interdyscyplinarnego odpowiedzialni za realizację poszczególnych zadań
(ustalonych podczas posiedzenia zespołu) są zobowiązani do ich rzetelnego wykonywania i monitorowania w ustalonym terminie, stałej współpracy ze sprawcą i ofiarą przemocy, analizowanie zadań, które wymagają wprowadzenie zmian terminu i sposoby realizacji. Termin realizacji poszczególnych zadań ustala przewodniczący zespołu
w porozumieniu z członkami tegoş zespołu. Zadanie musi być realizowane w sposób ciągły z zachowaniem procesu wsparcia osoby pokrzywdzonej jak równieş sprawcy przemocy w odzyskaniu
zdolności do funkcjonowania w środowisku lokalnym.
10. Ze spotkań zespołu interdyscyplinarnego sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący.
Do protokołu dołącza się listę obecności.

§ 3. Odwoływanie członków Zespołu Interdyscyplinarnego.
1. Członków zespołu interdyscyplinarnego odwołuje
Burmistrz gminy Cięşkowice
2. Odwołanie członka zespołu interdyscyplinarnego
następuje z chwilą:
- zmiany miejsca zatrudnienia,
- naruszenie zasad współpracy,
- naruszenie zasad zaufania poufności i danych
uzyskanych przy realizacji zadań,
- nierealizowanie zadań zespołu,
- 50% nieusprawiedliwionych nieobecności na posiedzeniu zespołu interdyscyplinarnego w ciągu roku kalendarzowego,
- złoşenie pisemnego oświadczenia o rezygnacji
z pełnionej funkcji przez członka zespołu lub
teş przez podmiot wchodzący w skład zespołu
interdyscyplinarnego.

§ 5. Postanowienia końcowe.
1. Członkowie zespołu interdyscyplinarnego wykonują zadania w ramach obowiązków słuşbowych
i zawodowych.
2. Członkowie zespołu interdyscyplinarnego w zakresie niezbędnym do realizacji zadań mogą przetwarzać dane osób dotkniętych przemocą w rodzinie
i osób stosujących przemoc w rodzinie, dotyczące:
stanu zdrowia, nałogów, skazań, orzeczeń o ukaranie, a takşe innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym, bez
zgody i wiedzy, których dane te dotyczą.
3. Członkowie zespołu interdyscyplinarnego zobowiązani są do zachowania poufności wszelkich informacji i danych, które uzyskali przy realizacji zadań.
Obowiązek ten rozciąga się takşe na okres po ustaniu członkostwa w zespole interdyscyplinarnym.

§ 4. Warunki funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego.
1. Posiedzenie zespołu interdyscyplinarnego odbywa
się w zaleşności od potrzeb, jednak nie rzadziej niş
raz na trzy miesiące.
2. Pisemny wniosek o zwołanie posiedzenia zespołu
interdyscyplinarnego moşe złoşyć kaşda instytucja
z terenu Gminy Cięşkowice, jak równieş osoba fizyczna za pośrednictwem przedstawiciela, będącego członkiem zespołu.
3. Pisemny wniosek o zwołanie posiedzenia składa
się do przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego.
4. Przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego analizując treść wniosku zwołuje posiedzenie zespołu.
5. W sytuacjach nagłych posiedzenie zespołu odbywa
się w trybie natychmiastowym do 2 dni od daty
wpływu wniosku.
6. Przewodniczący zespołu kontaktuje się z członkami
zespołu telefonicznie.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Cięşkowicach
Zdzisław Szczerba
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UCHWAŁA NR VI/53/11
RADY GMINY W GNOJNIKU
z dnia 24 sierpnia 2011 r.
w sprawie: utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy Gnojnik
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy
o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591z póŝn. zm.) oraz art. 12 §2 i § 11 ustawy z dnia
5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Dz.U. z 2011 r. Nr

21, poz. 112 z p. zm.) na wniosek Wójta Gminy Gnojnik,
Rada Gminy Gnojnik uchwala, co następuje:
§ 1. Tworzy się na obszarze Gminy Gnojnik
6 stałych obwodów głosowania i ustala się ich numery,
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granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych
Nr obwodu głosowania
1
2
3
4
5
6

w następujący sposób:

Granice obwodu głosowania
Sołectwo Gnojnik
Sołectwo Uszew
Sołectwo: Biesiadki, Şerków
Sołectwo Gosprzydowa
Sołectwo Lewniowa
Sołectwo Zawada Uszewska

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Gnojnik.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXVI/160/97 Rady Gminy
w Gnojniku z dnia 14 sierpnia 1997 r. w sprawie ilości,
numerów i granic obwodów głosowania oraz siedzib
obwodowych komisji wyborczych.
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Siedziba obwodowej komisji wyborczej
Publiczna Szkoła Podstawowa, Gnojnik 336
Publiczna Szkoła Podstawowa, Uszew 205
Zespół Szkolno – Przedszkolny, Biesiadki 58
Publiczna Szkoła Podstawowa, Gosprzydowa 155
Zespół Szkolno – Przedszkolny,Lewniowa 275
Dom Ludowy, Zawada Uszewska 176
§ 4.
1. Uchwała wchodzi w şycie z dniem podjęcia i podlega
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy w Gnojniku i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Gnojnik.
2. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Małopolskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Tarnowie.
Przewodniczący Rady Gminy: Ryszard Machał
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UCHWAŁA NR 120/XI/2011
RADY MIASTA GORLICE
z dnia 30 sierpnia 2011 r.
w sprawie utworzenia dodatkowych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu RP.
Na podstawie art. 12 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia
2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112
z póŝn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z póŝn. zm.) - na wniosek Burmistrza Miasta Gorlice Rada Miasta uchwala, co następuje:
§ 1. Na terenie Miasta Gorlice tworzy sie dodatkowe obwody głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu RP. Granice, numery oraz
siedziby obwodowych komisji wyborczych określa
załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi
Miasta Gorlice.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz podaniu do publicznej
wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
Przewodniczący Rady Miasta Gorlice
Bogdan Musiał

Załącznik
do uchwały nr 120/XI/2011
Rady Miasta Gorlice
z dnia 30 sierpnia 2011 r.

Numer obwodu
20
21
22

Granice obwodu
Dom Pomocy Społecznej
Dom Pomocy Społecznej
Szpital Specjalistyczny im. H. Klimontowicza

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej
Dom Pomocy Społecznej - Gorlice, ul. Michalusa 14
Dom Pomocy Społecznej - Gorlice, ul. Sienkiewicza 30
Szpital Specjalistyczny im. H. Klimontowicza - Gorlice, ul.
Węgierska 21
Przewodniczący Rady Miasta Gorlice
Bogdan Musiał
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UCHWAŁA NR XII/58/2011
RADY GMINY KLUCZE
z dnia 31 sierpnia 2011 r.
w sprawie utworzenia odrĉbnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
Na podstawie art. 12 § 4, § 11 i § 12 ustawy z dnia
5 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz.
112 ze zmianami) w związku z postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 04 sierpnia 2011r
w sprawie zarzadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.
Nr 162, poz. 978)
RADA GMINY KLUCZE
uchwala co nastepuje:
§ 1. Na wniosek Wójta Gminy Klucze dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarzadzonych na
dzień 09 paŝdziernika 2011r. tworzy sie obwód głosowania nr 12 dla wyborców przebywajacych w dniu wyborów
w Wojewódzkim
Szpitalu
Chorób
Płuc
w Jaroszowcu. Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

Nr 12 : Wójewódzki Szpital Chorób Płuc w Jaroszowcu
ul. Kolejowa 1a, 32-310 Jaroszowiec.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza sie Wójtowi
Gminy Klucze.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie z dniem podjęcia,
podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz podaje się ją do publicznej
wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez
zamieszczenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy.Po
jednym egzemplarzu uchwały przekazuje sie niezwłocznie Wojewodzie malopolskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Krakowie.
Przewodniczący Rady Gminy Klucze
mgr inż. Józef Kaczmarczyk

4166
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UCHWAŁA NR 91/XII/2011
RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH
z dnia 2 września 2011 r.
w sprawie utworzenia odrĉbnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu i do Senatu RP
w dniu 9 października 2011 r.
Działając na podstawie art. 12 § 4 i § 10 ustawy
z dnia 5.stycznia 2011r Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21
poz. 112 z 2011 z póŝn.zm.) Rada Miejska w Myślenicach
uchwala co następuje:
§ 1. Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 9 paŝdziernika 2011r tworzy się
na obszarze Miasta i Gminy Myślenice dwa odrębne
obwody głosowania :
1) Obwód Nr 25 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Myślenicach z siedzibą obwodowej
komisji wyborczej w Myślenicach, ul. Szpitalna 2;
2) Obwód nr 26 Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów i Innych Osób Uprawnionych „Biały Potok”
z siedzibą obwodowej komisji wyborczej w Trzemeśni 377;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta i Gminy Myślenice.
§ 3.
1) Uchwała niniejsza wchodzi w şycie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
2) Treść uchwały podaje się do publicznej wiadomości
mieszkańcom Miasta i Gminy Myślenice w formie
obwieszczenia najpóŝniej w 30 dniu przed dniem
wyborów.
3) Egzemplarz uchwały podlega przekazaniu Wojewodzie Małopolskiemu i Komisarzowi Wyborczemu
w Krakowie.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Myślenicach:
Jerzy Grabowski

4167
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UCHWAŁA NR VIII/55/11
RADY GMINY ŁAPANÓW
z dnia 1 lipca 2011 r.
w sprawie określenia inkasentów podatków i opłat lokalnych oraz wysokości inkasa.
Na podstawie art. 15 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 15
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z póŝn. zm) oraz art. 28

§ 4 ustawy – Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia
1997r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 8 z 2005r. poz. 60 z póŝn.
zm) Rada Gminy Łapanów uchwala, co następuje:

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 444

– 28024 –

§ 1.
1. Poboru podatków od osób fizycznych dokonuje się
w drodze inkasa.
2. Inkasentami w poszczególnych wsiach są:
-

Boczów – Stanisława Gumulińska
Brzezowa – Anna Góral
Cichawka – Waleria Przystał
Chrostowa – Edward Klejdysz
Grabie – Małgorzata Gumulińska
Kamyk – Teresa Pach
Kępanów – Halina Mucha
Kobylec – Justyna Kołos
Lubomierz – Józefa Wlazło
Łapanów – Mieczysław Nowak
Sobolów – Stanisław Kufta
Tarnawa – Zbigniew Roman
Ubrzeş – Zofia Szewczyk
Wieruszyce – Graşyna Szewczyk
Wola Wieruszycka – Jerzy Dudek
Wolica – Marta Woŝniak
Zbydniów – Aleksandra Hejmo

Poz. 4168,4169

dniu, w którym zgodnie z przepisami prawa podatkowego wpłata podatku winna nastąpić.
3. W terminie o którym mowa w ust. 2 inkasenci winni
rozliczyć się z pobranych kwitariuszy oraz zainkasowanych kwot przed pracownikiem wyznaczonym
przez Wójta Gminy.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 4. Traci moc Uchwała Nr XI/66/07 Rady Gminy
Łapanów z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie określenia inkasentów podatków i opłat lokalnych oraz wysokości inkasa.
Traci moc Uchwała Nr V/30/11 Rady Gminy Łapanów z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie zmiany uchwały
Nr XI/66/07 Rady Gminy Łapanów z dnia 29 listopada
2007r. w sprawie określenia inkasentów podatków
i opłat lokalnych oraz wysokości inkasa.
§ 5.
1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

§ 2.
1. Inkasenci otrzymują wynagrodzenie prowizyjne za
inkaso bieşących i zaległych naleşności podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości w wysokości 6%
sumy naleşności zainkasowanych przez inkasentów
osobiście.

2. Uchwała podlega równieş ogłoszeniu przez rozplakatowanie obwieszczeń w miejscach publicznych na terenie Gminy.
3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni od jej
ogłoszenia.

2. Ustala się, şe ostatecznym terminem płatności dla
inkasentów jest trzeci dzień następujący po ostatnim

Przewodniczący Rady Gminy Łapanów
Andrzej Śliwa
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UCHWAŁA NR X/116/2011
RADY MIEJSKIEJ W OLKUSZU
z dnia 30 sierpnia 2011 r.
w sprawie: utworzenia odrĉbnych obwodów głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Olkuszu,
w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Nowy Szpital w Olkuszu i w Niepublicznym Zakładzie OpiekuńczoLeczniczym „Pomorzany” w Olkuszu.
Na podstawie art. 12 § 4, §11, § 12 ustawy z dnia
5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21,
poz. 112 z póŝn. zm) , w związku z postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 sierpnia 2011
roku w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. Nr 621 poz. 978), - Rada Miejska u c h w a l a:
§ 1. Utworzyć n/w obwody głosowania do wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu
Rzeczypospolitej zarządzonych na dzień 9 paŝdziernika
2011r.
1) Obwód głosowania Nr 32 w Domu Pomocy Społecznej w Olkuszu. Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej – Dom Pomocy Społecznej w Olkuszu, Olkusz ul.
Jana Kantego 4.
2) Obwód głosowania Nr 33 w Niepublicznym Zakładzie
Opieki Zdrowotnej Nowy Szpital w Olkuszu. Siedziba
Obwodowej Komisji Wyborczej - Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej Nowy Szpital w Olkuszu, Olkusz,
Al. 1000-lecia 13.
3) Obwód głosowania Nr 34 w Niepublicznym Zakładzie
Opiekuńczo-Leczniczym „Pomorzany” w Olkuszu, Ol4169

kusz ul. Gwarków 4A. Siedziba Obwodowej Komisji
Wyborczej - Niepubliczny Zakład OpiekuńczoLeczniczy „Pomorzany” w Olkuszu, Olkusz ul. Gwarków 4A.
§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz zostanie
podana do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. przez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń.
§ 3. Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu
Wojewodzie Małopolskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Krakowie.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta i Gminy Olkusz.
§ 5. Uchwała wchodzi w şycie z dniem jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Olkuszu:
Jan Kucharzyk

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 444

– 28025 –

Poz. 4170,4171
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UCHWAŁA NR XIV/82/2011
RADY GMINY PCIM
z dnia 5 września 2011 r.
w sprawie: utworzenia obwodu głosowania w zakładzie pomocy społecznej.
Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt. 15 ustawy z dnia
08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) w związku
z art. 12 § 4 ustawy z dnia 05 stycznia 2011 r. – Kodeks
wyborczy /Dz. U. Nr 21, poz. 112 z póŝn. zm./ Rada Gminy Pcim uchwala, co nastĉpuje:
§ 1. Tworzy się obwód głosowania numer 7 w Domu Pomocy Społecznej w Pcimiu z siedzibą Obwodowej
Komisji Wyborczej w Domu Pomocy Społecznej
w Pcimiu do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 09 paŝdziernika 2011 r.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Pcim.
§ 3. Uchwałę niniejszą przekazuje się Wojewodzie
Małopolskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Krakowie.
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie z dniem podjęcia,
podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz podaje się ją do publicznej
wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
Przewodniczący Rady Gminy Pcim
Małgorzata Wĉgrecka

4170
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UCHWAŁA NR X/57/11
RADY MIASTA I GMINY PIWNICZNA-ZDRÓJ
z dnia 12 sierpnia 2011 r.
w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku leśnego i podatku rolnego w drodze inkasa, wyznaczenie
inkasentów oraz określenie wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z póŝn. zm.) oraz 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 póŝn. zm.)
oraz art. 6 „b” ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.
o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969
z póŝn. zm.), art.6 ust.8 ustawy z dnia 30 paŝdziernika
2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz.1682
z póŝn. zm.) oraz art. 28 § 4, art. 47 § 4a ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U.
z 2005 r. Nr 8 poz.60 z póŝn. zm.):

5) sołectwie Zubrzyk - Toczek Józef zam. Zubrzyk 130
6) w sołectwie Kokuszka - Chmielowski Marek zam. Kokuszka 22

Rada Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój uchwala, co następuje:

3. Inkasenci zobowiązani są do pobierania podatków od
podatników i dokonywania wpłat do kasy Urzędu
Miasta i Gminy w terminie najpóŝniej następnego
dnia po upływie ustawowego terminu płatności poszczególnych rat podatku.

§ 1.
1. Zarządza się pobór podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa na
terenie poszczególnych sołectw.
2. Zarządzenie poboru podatków w drodze inkasa nie
wyklucza moşliwości uiszczania naleşności przez podatników bezpośrednio w kasie Urzędu Miasta
i Gminy lub na właściwy rachunek bankowy.
§ 2. Na inkasentów w poszczególnych sołectwach
wyznacza się sołtysów:
1) w sołectwie Głębokie - Szwala Sabina zam. Głębokie
55
2) w sołectwie Młodów - Kulig Antoni zam. Młodów 98
3) w sołectwie Łomnica Zdrój - Wnęk Stanisław zam.
Łomnica Zdrój 332
4) w sołectwie Wierchomla - Kaliński Witold zam. Wierchomla Wielka 127
4171

§ 3.
1. Określa się wysokość wynagrodzenia za inkaso podatku
od
nieruchomości,
rolnego
i leśnego
w wysokości 5% zebranych i terminowo wpłaconych
podatków.
2.

Wynagrodzenie wypłacane będzie inkasentowi
w ciągu 14 dni, po upływie ustawowego terminu
płatności poszczególnych rat podatku.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój.
§ 5. Traci moc uchwała Nr IX/38/07 z dnia 13 lipca
2007 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości,
podatku leśnego i podatku rolnego, określenia osoby
inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
§ 6. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Adam Musialski

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 444

– 28026 –
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UCHWAŁA NR VIII/57/2011
RADY GMINY PLEŚNA
z dnia 28 czerwca 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Pleśnej.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15art 40 ust.1 i art. 41
ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z póŝn. zm.),
oraz art. 39 ust.2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r.
o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408
z póŝn. zm)– Rada Gminy Pleśna uchwala, co następuje:
§ 1. W Statucie Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pleśnej uchwałą nr
XVII/107/2004 Rady Gminy Pleśna z dnia 28 maja 2004 r
( Dz. Urz. Woj. Małop. Nr 261 poz 2912 z dnia 6 września
2004 r) zmienionego uchwałą XXXVI/262/2006 z dnia 27
września 2006 r ( Dz. Urz. Woj. Małop. Nr 800 poz. 4832
z dnia 23 listopada 2006 r zatwierdza się następujące
zmiany:
§ 1. W Statucie Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pleśnej wprowadza
się następujące zmiany:
1) § 5 otrzymuje brzmienie:
„§ 5. Celem działania SPGZOZ jest udzielanie świadczeń zdrowotnych słuşących zachowaniu, przywracaniu, ratowaniu i poprawie zdrowia, sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej oraz podejmowanie innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia lub stosownych przepisów regulujących zasady
ich wykonania oraz realizowania zadań z zakresu
promocji zdrowia. "
2) § 9 otrzymuje brzmienie:
„§ 9.
1. W zakresie działalności medycznej strukturę organizacyjną Zakładu tworzą następujące jednostki
i komórki organizacyjne:
„1) Ośrodek Zdrowia w Pleśnej, a w nim:
„ a) Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
„ b) Poradnia (gabinet) pielęgniarki środowiskowej
– rodzinnej,
„ c) Poradnia (gabinet) połoşnej środowiskowej –
rodzinnej,
„ d) Gabinet medycyny szkolnej (Zespół SzkolnoPrzedszkolny w Rzuchowej),
e) Gabinet medycyny szkolnej (Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Pleśnej),
f) Punkt szczepień,
„g) Gabinet zabiegowy,

„ h) Poradnia rehabilitacyjna,
„ i) Dział (pracownia) fizjoterapii,
„ j) Poradnia ginekologiczno-połoşnicza,
„ k) Poradnia stomatologiczna;
„2) Ośrodek Zdrowia w Janowicach, a w nim:
„ a) Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
„ b) Poradnia (gabinet) pielęgniarki środowiskowej
– rodzinnej,
„ c) Gabinet medycyny szkolnej,
„ d) Punkt szczepień,
„ e) Gabinet zabiegowy,
„ f) Poradnia stomatologiczna;
„3) Ośrodek zdrowia w Lichwinie, a w nim:
„ a) Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
„ b) Poradnia (gabinet) pielęgniarki środowiskowej
– rodzinnej,
„ c) Gabinet medycyny szkolnej,
„ d) Punkt szczepień,
„ e) Gabinet zabiegowy,
„ f) Poradnia stomatologiczna.
„2. Pion administracyjny i gospodarczy tworzą:
„1) Kierownik,
„2) Pielęgniarka Koordynująca,
„3) Dział Administracyjny,
„4) Dział Gospodarczy.
„3. Wewnętrzną organizację SPGZOZ, zakres działania
jednostek i komórek organizacyjnych oraz samodzielnych stanowisk określa regulamin porządkowy SPGZOZ. "
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Pleśna.
§ 3.
1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego
2. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni od ogłoszenia.
Przewodniczący Rady
Ryszard Stankowski
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UCHWAŁA NR X/70/2011
RADY MIASTA NOWY TARG
z dnia 31 sierpnia 2011 r.
w sprawie utworzenia odrĉbnego obwodu głosowania na terenie miasta Nowy Targ.
Na podstawie art. 12 § 1 i § 4 ustawy z dnia
5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21,

poz.112 z póŝ. zm.) na wniosek Burmistrza Miasta, Rada
Miasta uchwala co następuje:

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 444

– 28027 –

§ 1. Tworzy się odrębny obwód głosowania Nr 18
w Podhalańskim Szpitalu Specjalistycznym im Jana
Pawła II w Nowym Targu ul. Szpitalna 14 z siedzibą
Obwodowej Komisji Wyborczej w tym szpitalu.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta.

Poz. 4173,4174,4175

§ 3. Uchwała wchodzi w şycie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz zostanie podana do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na
terenie miasta.
Przewodniczący Rady
mgr Michał Glonek
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UCHWAŁA NR X/75/11
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM WIŚNICZU
z dnia 2 września 2011 r.
w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz
określenia inkasentów i wysokości wynagrodzeń za inkaso
Na podstawie art. 6b ustawy z dnia 15 listopada
1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136,
poz. 969; z 2005 r. Nr 143, poz. 1199; z 2006 r. Nr 191,
poz. 1412, Nr 245, Nr 249, poz. 1825 poz. 1775; z 2007 r.
Nr 109, poz. 747; z 2008 r. Nr 116, poz. 730, Nr 237,
poz. 1655; z 2009 r. Nr 56, poz. 458 oraz z 2010 r. Nr 96,
poz. 620 i Nr 226, poz. 1475), 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, Nr 96, poz. 620, Nr 225,
poz.1461, Nr 226, poz. 1475 oraz z 2011 r. Nr 102,
poz. 584 i Nr 112, poz. 654 ) oraz art. 6 ust. 8 ustawy
z dnia 30 paŝdziernika 2002 r. o podatku leśnym
(Dz. U. Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz. 1826; z 2005 r.
Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz.1365, Nr 179, poz. 1484;
z 2006 r. Nr 245, poz.1775 i Nr 249,poz. 1825; z 2008 r.
Nr 116, poz. 730; z 2009 r. Nr 56, poz. 458 oraz z 2010 r.
Nr 96, poz. 620 i Nr 226, poz.1475.), Rada Miejska
w Nowym Wiśniczu uchwala, co następuje:
§ 1. Zarządza się pobór w drodze inkasa naleşnych
od osób fizycznych podatków: od nieruchomości, rolnego oraz leśnego, w tym takşe objętych łącznym zobowiązaniem pienięşnym, o którym mowa w art. 6c ustawy o podatku rolnym.
§ 2. Określa się następujących inkasentów uprawnionych do pobierania podatków, o których mowa
w § 1:
1) w sołectwie Chronów - Pan Tadeusz Kozioł
2) w sołectwie Kobyle - Pan Zbigniew Kolarz
3) w sołectwie Kopaliny - Pan Jan Cieśla
4) w sołectwie Królówka - Pan Wiesław Stochel
5) w sołectwie Leksandrowa - Pani Elşbieta Łacna
6) w sołectwie Łomna - Pan Jacek Daniec
7) w sołectwie Muchówka - Pan Władysław Stary
8) w sołectwie Olchawa - Pani Halina Wójcik
9) w sołectwie Połom Duşy - Pan Edward Oświęcimka
10) w sołectwie Stary Wiśnicz - Pan Sławomir Błoniarz
11) w sołectwie Wiśnicz Mały - Pan Jan Sysło
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12) w mieście Nowy Wiśnicz - Pan Janusz Warzecha
§ 3. Ustala się następujące wynagrodzenie za inkaso:
1) 9% od zainkasowanej kwoty w sołectwach: Kopaliny,
Olchawa, Połom Duşy;
2) 7% od zainkasowanej kwoty w sołectwach: Leksandrowa, Łomna, Wiśnicz Mały;
3) 6% od zainkasowanej kwoty w sołectwach: Chronów,
Muchówka oraz w mieście Nowy Wiśnicz,
4) 5% od zainkasowanej kwoty w sołectwach: Kobyle,
Królówka, Stary Wiśnicz.
§ 4. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 3, płatne
będzie z budşetu gminy w okresach kwartalnych.
§ 5. Zarządzenie poboru podatków, o których mowa
w § 1, w formie inkasa, nie wyklucza moşliwości ich
zapłaty przez podatnika na rachunek bankowy bądŝ
w kasie Urzędu Miejskiego w Nowym Wiśniczu.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Nowego Wiśnicza.
§ 7. Traci moc uchwała Nr XXV/169/05 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 11 lutego 2005 r. zmieniona uchwałami Nr V/24/07 z dnia 28 lutego 2007 r.
i Nr VIII/41/07 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego
i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa
oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia
za inkaso.
§ 8. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Jerzy Łacny
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UCHWAŁA NR X/78/11
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM WIŚNICZU
z dnia 2 września 2011 r.
w sprawie utworzenia obwodu głosowania dla wyborców przebywających w Zakładzie Karnym
Na podstawie art. 12 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia
2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21 poz. 112, Nr 94
poz. 550, Nr 102 poz. 588, Nr 134 poz. 777, Nr 147 poz.
881 i Nr 149 poz. 889) Rada Miejska w Nowym Wiśniczu,
na wniosek Burmistrza Nowego Wiśnicza, uchwala co
następuje:
§ 1.
1.

Tworzy
się,
dla
przeprowadzenia
w dniu
9 paŝdziernika 2011 r. wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
dodatkowy obwód głosowania Nr 9 dla wyborców
przebywających w Zakładzie Karnym w Nowym Wiśniczu, z siedzibą obwodowej komisji wyborczej
w tymşe zakładzie.

komisja wyborcza i utworzony jest dla wyborców
przebywających w Zakładzie Karnym w dniu wyborów.
§ 2.
1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz rozplakatowaniu na tablicach ogłoszeń w gminie.
2. Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się wojewodzie i wojewódzkiemu komisarzowi wyborczemu.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Jerzy Łacny

2. Obwód głosowania wymieniony w ust. 1 obejmuje
obszar jednostki, w której siedzibę ma obwodowa
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UCHWAŁA NR XII/86/2011
RADY MIEJSKIEJ W TUCHOWIE
z dnia 31 sierpnia 2011 r.
w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Tuchów na rok 2011 Nr IV/37/2011 Rady Miejskiej w Tuchowie
z dnia 26 stycznia 2011 roku
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 i art. 61 ust. 2
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym /tekst jednolity Dz. U. Z 2001 r. Nr 142,
poz.1591 z póŝn. zm./ oraz art. 211 ust. 4, 212 i 237
Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. nr 157, poz. 1240 z 2009 r. z póŝn.
zm./, Rada Miejska w Tuchowie uchwala, co następuje:
§ 1.
1) Wprowadza się zmiany w Tabeli nr 1 do Uchwały
budşetowej Gminy Tuchów na 2011 rok - Plan dochodów budşetu Gminy Tuchów na 2011 rok wg
ŝródeł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej
uchwały. W wyniku wprowadzonych zmian, zwiększa się plan dochodów budşetowych o kwotę
114.715,00 zł.
2) Wprowadza się zmiany w Tabeli nr 2 do Uchwały
budşetowej Gminy Tuchów na 2011 rok - Plan wydatków budşetu Gminy Tuchów na 2011 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
W wyniku wprowadzonych zmian, zwiększa się plan
wydatków budşetowych o kwotę 303.215,00 zł.
3) Zmniejsza się plan przychodów budşetowych
o kwotę 98.331,00 zł w § 952 - Przychody
z zaciągniętych poşyczek i kredytów na rynku krajowym /zmniejszenie poşyczki na finansowanie planowanego deficytu, w związku z finansowaniem
działań ze środków pochodzących z Unii Europejskiej/.

4) Zwiększa się plan przychodów budşetowych
o kwotę 288.500,00 zł, z tego:
- w § 950 - Wolne środki, o których mowa
w art. 217 ust. 2 pkt 6 Ustawy o finansach publicznych - o kwotę 188.500,00 zł.
- w § 951 - Przychody ze spłat poşyczek i kredytów
udzielonych ze środków publicznych - o kwotę
100.000,00 zł.
5) Zmniejsza się plan rozchodów budşetowych
o kwotę 98.331,00 zł w § 992 - Spłaty otrzymanych
krajowych poşyczek i kredytów /zmniejszenie rat
poşyczek, w związku z finansowaniem działań ze
środków pochodzących z Unii Europejskiej/.
6) Zwiększa się plan rozchodów budşetowych o kwotę
100.000,00 zł w § 991 - Udzielone poşyczki i kredyty.
7) Załącznik nr 1 do Uchwały Budşetowej Gminy Tuchów na 2011 rok - Zestawienie planowanych kwot
dotacji udzielanych z budşetu Gminy Tuchów na
2011 rok, otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do
niniejszej uchwały.
8) Tabela nr 3 do Uchwały Budşetowej Gminy Tuchów
na 2011 rok - Przychody i rozchody Gminy Tuchów
na 2011 rok, otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do
niniejszej uchwały.
§ 2. Budşet gminy po zmianach przedstawia się
następująco:
1) Planowane dochody 46.006.088,30 zł
- dochody bieşące 42.528.062,30 zł
- dochody majątkowe 3.478.026,00 zł
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2) Planowane wydatki 50.914.647,30 zł
- wydatki bieşące 40.110.237,40 zł
- wydatki majątkowe 10.804.409,90 zł
3) Planowane przychody 8.864.008,00 zł
4) Planowane rozchody 3.955.449,00 zł
5) Planowany deficyt 4.908.559,00 zł
§ 3.
1) Róşnica między dochodami i wydatkami stanowi
deficyt budşetu w kwocie 4.908.559,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
a) zaciąganych kredytów i poşyczek w kwocie
3.848.912,00 zł,
b) wolnych środków w kwocie 1.059.647,00 zł.
2) Ustala
się
przychody
budşetu
w kwocie
8.864.008,00 zł i rozchody budşetu w kwocie
3.955.449,00 zł.
3) Ustala się roczne limity dla:
a) zobowiązań z tytułu nowych kredytów zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu
budşetu – do kwoty 2.487.467,00 zł; upowaşnia
się Burmistrza Tuchowa do zaciągnięcia kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budşetu do kwoty 2.487.467,00 zł, - zabezpieczeniem zaciąganych kredytów będzie weksel in
blanco, a spłata zadłuşenia w poszczególnych latach nie moşe przekroczyć maksymalnej wielkości długu na koniec kaşdego roku, wynikającej
z Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tuchów,
b) zobowiązań z tytułu nowych poşyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych
ze środków pochodzących z Unii Europejskiej do kwoty 1.361.445,00 zł; upowaşnia się Burmistrza Tuchowa do zaciągnięcia poşyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych
ze środków pochodzących z Unii Europejskiej do
kwoty 1.361.445,00 zł; zabezpieczeniem zaciąganych poşyczek będzie weksel in blanco, a spłata
zadłuşenia w poszczególnych latach nie moşe
przekroczyć maksymalnej wielkości długu na koniec kaşdego roku – wynikającej z Wieloletniej
prognozy finansowej Gminy Tuchów,
c) zobowiązań z tytułu nowych kredytów zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowią-

Poz. 4176
zań z tytułu zaciągniętych poşyczek i kredytów –
do kwoty 2.924.858,00 zł; upowaşnia się Burmistrza Tuchowa do zaciągnięcia kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu
zaciągniętych poşyczek i kredytów do kwoty
2.924.858,00 zł, - zabezpieczeniem zaciąganych
kredytów będzie weksel in blanco, a spłata zadłuşenia w poszczególnych latach nie moşe przekroczyć maksymalnej wielkości długu na koniec
kaşdego roku, wynikającej z Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tuchów.
d) zobowiązań z tytułu nowych poşyczek i kredytów
zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych
zobowiązań z tytułu zaciągniętych poşyczek,
w związku z finansowaniem działań ze środków
pochodzących z Unii Europejskiej - do kwoty
930.591,00 zł; upowaşnia się Burmistrza Tuchowa do zaciągnięcia poşyczek na spłatę wcześniej
zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych
poşyczek, w związku z finansowaniem działań ze
środków pochodzących z Unii Europejskiej - do
kwoty 930.591,00 zł - zabezpieczeniem zaciąganych kredytów będzie weksel in blanco, a spłata
zadłuşenia w poszczególnych latach nie moşe
przekroczyć maksymalnej wielkości długu na koniec kaşdego roku, wynikającej z Wieloletniej
prognozy finansowej Gminy Tuchów.
e) zobowiązań z tytułu udzielenia poşyczek do kwoty 100.000,00 zł; upowaşnia się Burmistrza Tuchowa do udzielenia poşyczek do kwoty
100.000,00 zł bez zabezpieczenia. Spłata udzielonych poşyczek ma nastąpić w 2011 roku, zgodnie
z uchwaloną Wieloletnią prognozą finansową
Gminy Tuchów.

§ 4. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się
Burmistrzowi Tuchowa.
§ 5. Uchwała wchodzi w şycie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Ryszard Wrona
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Załącznik nr 1
do uchwały Nr XII/86/2011
Rady Miejskiej w Tuchowie
z dnia 31 sierpnia 2011 r.
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Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Ryszard Wrona
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Załącznik nr 2
do uchwały Nr XII/86/2011
Rady Miejskiej w Tuchowie
z dnia 31 sierpnia 2011 r.
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Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Ryszard Wrona
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Załącznik nr 3
do uchwały Nr XII/86/2011
Rady Miejskiej w Tuchowie
z dnia 31 sierpnia 2011 r.
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Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Ryszard Wrona
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Załącznik nr 4
do uchwały Nr XII/86/2011
Rady Miejskiej w Tuchowie
z dnia 31 sierpnia 2011 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Ryszard Wrona
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UCHWAŁA NR XII/87/2011
RADY MIEJSKIEJ W TUCHOWIE
z dnia 31 sierpnia 2011 r.
w sprawie utworzenia odrĉbnych obwodów głosowania.
Na podstawie art. 12 § 4 i § 12 ustawy z dnia
5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r.
nr 21, poz. 112 z póŝń. zm.), na wniosek Burmistrza Tuchowa, Rada Miejska w Tuchowie uchwala, co nastĉpuje:

§ 1. Tworzy się odrębne obwody głosowania
w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 paŝdziernika 2011 r:

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 444
Nr obwodu
16
17
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Granice obwodu
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Centrum Zdrowia Tuchów
Dom Pogodnej Jesieni w Tuchowie

Poz. 4177,4178,4179

Siedziba obwodowej komisji wyborczej
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum
Zdrowia Tuchów; ul. Szpitalna 1; Tuchów
Dom Pogodnej Jesieni; ul. Św. Józefa 9; Tuchów

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Małopolskiego
oraz
w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 3. Uchwała wchodzi w şycie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Ryszard Wrona
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UCHWAŁA NR VIII/61/2011
RADY MIEJSKIEJ W WADOWICACH
z dnia 29 sierpnia 2011 r.
w sprawie: utworzenia odrĉbnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku.
Zał. Nr 3 do prot. z sesji
RM w dniu 29.08.2011 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.
z 2001 Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz
art. 12 § 4 i § 11 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku kodeks wyborczy (Dz.U. z 2011 Nr 21, poz. 112
Numer obwodu
głosowania
Nr 23

z późniejszymi zmianami) na wniosek Burmistrza Wadowic Rada Miejska w Wadowicach uchwala, co nastĉpuje:
§ 1. W Gminie Wadowice tworzy się następujące
odrębne obwody głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
wyznaczonych na dzień 9 paŝdziernika 2011 roku:

Granice obwodu

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

Dom Pomocy Społecznej Nr 1
w Wadowicach
przy ul. Parkowej 1

Dom Pomocy Społecznej Nr 1 w Wadowicach przy ul. Parkowej 1

Nr 24

Dom Pomocy Społecznej im. św. Rafała
Kalinowskiego w Wadowicach przy ul.
Pułaskiego 5

Dom Pomocy Społecznej im. św. Rafała Kalinowskiego w Wadowicach
przy ul. Pułaskiego 5

Nr 25

Szpital Powiatowy w Wadowicach
przy ul. Karmelickiej 12

Szpital Powiatowy w Wadowicach
przy ul. Karmelickiej 12

Nr 26

Zakład Karny w Wadowicach
przy ul. Trybunalskiej 8

Zakład Karny w Wadowicach
przy ul. Trybunalskiej 8

§ 2. Obwody głosowania wymienione w § 1 utworzone są dla wyborców przebywających w tych jednostkach w dniu wyborów.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Wadowic

§ 4. Uchwała wchodzi w şycie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz podaniu do publicznej
wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. Egzemplarz
uchwały podlega doręczeniu Komisarzowi Wyborczemu
w Krakowie.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Wadowicach
Zdzisław Szczur
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UCHWAŁA NR X/101/2011
RADY MIEJSKIEJ W ZAKLICZYNIE
z dnia 30 sierpnia 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr IV/25/11 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie przyjĉcia
budżetu Gminy Zakliczyn na rok 2011.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póŝn. zm.), art. 211,
art. 212 i art. 237 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157
poz. 1240 z póŝn. zm.) Rada Miejska w Zakliczynie
uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Zwiększa się dochody budşetu na 2011 rok o kwotę
99.594 zł – jak w załączniku Nr 1 do niniejszej
uchwały.
2. Zwiększa się wydatki budşetu na 2011 rok o kwotę
99.594 zł. – jak w załączniku Nr 2 do niniejszej
uchwały.
§ 2. Dokonuje się zmian w przychodach budşetu
na 2011r polegających na zwiększeniu planu kredytów o kwotę 261.226zł a zmniejszeniu o tę kwotę planu poşyczek i w związku z tym ustala się plan przychodów i rozchodów budşetu po zmianach - jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 3. Budşet po wyşej wymienionych zmianach
wynosi:
1) Dochody 35.357.559 zł,
2) Wydatki 39.943.093 zł,
3) Przychody 6.659.107 zł,
4) Rozchody 2.073.573 zł.

Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia
nia 2011 roku który otrzymuje brzmienie:

26

stycz-

"1. Róşnica miedzy dochodami i wydatkami stanowi
planowany deficyt budşetu w kwocie 4.585.534 zł,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciąganych poşyczek w kwocie 884.038 zł
2) zaciąganych kredytów w kwocie 3.701.496 zł
2. Ustala się przychody budşetu w łącznej kwocie
6.659.107 zł i rozchody budşetu w łącznej kwocie
2.073.573 zł. – zgodnie z załącznikiem Nr 3.
3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:
1) poşyczek zaciąganych w roku 2011 w kwocie
884.038 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budşetu w kwocie 884.038 zł.
2) kredytów zaciąganych w roku 2011 w kwocie
4.494.686 zł, z czego:
a) na sfinansowanie planowanego deficytu budşetu w kwocie 3.701.496 zł,
b) na spłatę kredytów i poşyczek z lat ubiegłych
w kwocie 793.190 zł
4. Upowaşnia się Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn do zaciągnięcia zobowiązań w kwotach określonych w ust. 3."

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

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Zakliczyn.

1) Załącznik Nr 2.1 - wydatki majątkowe na 2011 rok otrzymuje treść załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.

§ 5. Dokonuje się zmiany zapisu § 3 w Uchwale
Budşetowej Gminy Zakliczyn na rok 2011 Nr IV/25/11

Przewodniczący Rady Miejskiej w Zakliczynie:
Józef Wojtas

§ 7. Uchwała wchodzi w şycie z dniem podjęcia.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 444

– 28040 –

Poz. 4179
Załącznik nr 1
do uchwały Nr X/101/2011
Rady Miejskiej w Zakliczynie
z dnia 30 sierpnia 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 444
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Poz. 4179

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 444
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Poz. 4179

Przewodniczący Rady Miejskiej w Zakliczynie:
Józef Wojtas

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 444

– 28043 –

Poz. 4179
Załącznik nr 2
do uchwały Nr X/101/2011
Rady Miejskiej w Zakliczynie
z dnia 30 sierpnia 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 444
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Poz. 4179

Przewodniczący Rady Miejskiej w Zakliczynie:
Józef Wojtas

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 444
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Poz. 4179
Załącznik nr 3
do uchwały Nr X/101/2011
Rady Miejskiej w Zakliczynie
z dnia 30 sierpnia 2011 r.

Przychody i Rozchody Budżetu
1. Dochody ogółem

35.357.559 zł

2. Wydatki ogółem

39.943.093 zł

3. Deficyt

4.585.534 zł

4. Przychody budżetu
w tym:
- zaciągane kredyty bankowe
- zaciągane poşyczki
- spłata poşyczki udzielonej z budşetu w latach poprzednich
- wolne środki jako nadwyşka środków pienięşnych na rachunku bieşącym budşetu
wynikająca z rozliczeń kredytów i poşyczek z lat ubiegłych

6.659.107 zł

5. Rozchody budżetu
- spłata zaciągniętych kredytów bankowych
- spłata zaciągniętych poşyczek

2.073.573 zł
1.629.913 zł
443.660 zł

4.494.686 zł
884.038 zł
10.000 zł
1.270.383 zł

Przewodniczący Rady Miejskiej w Zakliczynie:
Józef Wojtas

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 444
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Poz. 4179
Załącznik nr 4
do uchwały Nr X/101/2011
Rady Miejskiej w Zakliczynie
z dnia 30 sierpnia 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 444
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Poz. 4179,4180

Przewodniczący Rady Miejskiej w Zakliczynie:
Józef Wojtas
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4180
4180

UCHWAŁA NR X/105/2011
RADY MIEJSKIEJ W ZAKLICZYNIE
z dnia 30 sierpnia 2011 r.
w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Stróżach.
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z póŝn. zm.), art. 12 § 4 i § 11
ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.
U. Nr 21, poz 112, z póŝn. zm.), Rada Miejska
w Zakliczynie uchwala, co następuje:

§ 2. Numery i granice stałych obwodów głosowania ustalone uchwałą Nr XXXIV/272/06 Rady Miejskiej
w Zakliczynie z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie podziału Gminy Zakliczyn na obwody głosowania, ustalenia ich granic, numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych pozostają bez zmian.

§ 1. Dla przeprowadzenia głosowania w wyborach
do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 9 paŝdziernika 2011 r., tworzy
się obwód głosowania nr 9 w Domu Pomocy Społecznej
w Stróşach.

§ 3. Ustala się numer i granice obwodu głosowania
określonego w §1 oraz siedzibę obwodowej komisji
wyborczej do przeprowadzenia wyborów do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej
Polskiej jak nişej:

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 444
Numer obwodu
9

– 28048 –

Granice obwodu
Osoby przebywające w Domu Pomocy Społecznej

Poz. 4180,4181,4182
Siedziba obwodowej komisji wyborczej
Dom Pomocy Społecznej w Stróşach
Stróşe 1

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta i Gminy Zakliczyn.

wództwa Małopolskiego oraz po podaniu do publicznej
wiadomości na tablicach ogłoszeń.

§ 5. Uchwała wchodzi w şycie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Woje-

Przewodniczący Rady Miejskiej
Józef Wojtas

4180
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UCHWAŁA NR XV/194/2011
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 1 września 2011 r.
w sprawie utworzenia odrĉbnych obwodów głosowania w wyborach parlamentarnych
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym /t.j. Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm./ oraz art. 12 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy /Dz. U.
Nr 21 poz. 112 ze zm./ - na wniosek Burmistrza Miasta
Zakopane - Rada Miasta Zakopane - uchwala , co następuje:
§ 1. Tworzy się następujące odrębne obwody głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu
i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na
dzień 9 paŝdziernika 2011 r.
1) Obwód Głosowania nr 19 z siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej w Szpitalu Powiatowym im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem ul. Kamieniec 10
2) Obwód Głosowania nr 20 z siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej w Szpitalu Specjalistycznym Chorób
Płuc im. dr O. Sokołowskiego w Zakopanem ul. Gładkie 1
3) Obwód Głosowania nr 21 z siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym im. dr Stefana Jasińskiego w Zakopanem
ul. Ciągłówka 9

4) Obwód Głosowania nr 22 z siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej w Uniwersyteckim Szpitalu Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym w Zakopanem ul. Balzera 15
5) Obwód Głosowania nr 23 z siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej w Domu Pomocy Społecznej im. Jana
Pawła II w Zakopanem ul. Szpitalna 21
§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi
Miasta Zakopane.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz podaniu do publicznej
wiadomości w formie obwieszczenia poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Zakopane
i ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej. Egzemplarz uchwały podlega doręczeniu Wojewodzie Małopolskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Nowym
Sączu.
Przewodniczący Rady
Jerzy Zacharko
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UCHWAŁA NR X/95/11
RADY MIEJSKIEJ W ŻABNIE
z dnia 5 września 2011 r.
w sprawie utworzenia odrĉbnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Sieradzy
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r.
nr 142, poz. 1591 z póŝn, zm.) oraz art. 12 §4 ustawy
z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks Wyborczy (Dz.U.
z 2011r Nr 21, poz. 112 z póŝn. zm.), Rada Miejska
w Şabnie uchwala, co następuje:
§ 1. Tworzy się na wniosek Burmistrza Şabna odrębny obwód głosowania w Domu Pomocy Społecznej
w Sieradzy.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Şabna.
4182

§ 3. Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu
Wojewodzie Małopolskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Tarnowie.
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz poprzez rozplakatowanie
obwieszczeń na terenie Gminy Şabno.
Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Krzysztof Wójcik

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 444
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POROZUMIENIE
z dnia 11 lipca 2011 r.
w sprawie przyjĉcia przez Gminĉ i Miasto Radłów zadania własnego gminy powierzającego zadania z zakresu
pomocy społecznej tj. prowadzenia środowiskowego samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Zawarte w dniu 11 lipca 2011 roku pomiędzy:
Gminą Miasta Radłów reprezentowaną przez Burmistrza Radłowa - Zbigniewa Mączka, zwana dalej
„Przyjmująca zadanie”
a
Gminą Şabno reprezentowaną przez Wójta Gminy
Şabno – Stanisława Kusior zwana dalej „Powierzająca
zadanie” następującej treści:
§ 1.
1. Przedmiotem porozumienia jest przyjęcie przez Gminę i Miasto Radłów zadania własnego Gminy Powierzającego zadanie z zakresu pomocy społecznej tj.
prowadzenia środowiskowego domu samopomocy
dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
2. Wykonanie zadania określonego w ust. 1 będzie następować przez przyjmowanie mieszkańców Gminy
Powierzającego w ramach posiadanych tam miejsc,
z tym, şe w pierwszej kolejności na wolne miejsca
z liczby dotowanych ze środków budşetu państwa
przyjmowani są mieszkańcy Przyjmującego zadanie
a przy braku zapotrzebowania, na te wolne miejsca
przyjmowani będą uczestnicy mający miejsce zamieszkania na terenie Powierzającego zadanie.

towaniu odpowiedniej dokumentacji przez Powierzającego zadanie, na podstawie, której Przyjmujący wyda
decyzję kierującą uczestnika – mieszkańca Powierzającego zadanie do Środowiskowego Domu Samopomocy
w Siedlcu oraz decyzję o odpłatności tego uczestnika za
korzystanie z usług w wyşej cyt. ośrodku wsparcia dla
osób z zaburzeniami psychicznymi.
§ 3. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony z moşliwością rozwiązania za 1 – miesięcznym
okresem wypowiedzenia przez kaşdą ze stron.
§ 4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają
formy pisemnej pod rygorem niewaşności.
§ 5. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla kaşdej ze stron.
§ 6. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego
Przyjmujący zadanie

Powierzający zadanie

Burmistrza Radłowa:
Zbigniew Mączka

Wójt Gminy Şabno
Stanisław Kusior

§ 2. Wykonanie zadania określonego w § 1,
w przypadku uczestnika mieszkającego na terenie Gminy Powierzającego zadanie, polegać będzie na przygo4183
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POROZUMIENIE
z dnia 11 lipca 2011 r.
w sprawie przyjĉcia przez Gminĉ i Miasto Radłów zadania własnego gminy powierzającego zadania z zakresu
pomocy społecznej tj. prowadzenia środowiskowego samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Zawarte w dniu 11 lipca 2011 roku pomiędzy:
Gminą Miasta Radłów reprezentowaną przez
Burmistrza Radłowa - Zbigniewa Mączka, zwana dalej
„Przyjmująca zadanie”
a
Gminą Wierzchosławice reprezentowaną przez
Wójta Gminy Wierzchosławice – Wiesława Rajski zwana
dalej „Powierzająca zadanie” następującej treści:
§ 1.
1. Przedmiotem porozumienia jest przyjęcie przez Gminę i Miasto Radłów zadania własnego Gminy Powierzającego zadanie z zakresu pomocy społecznej tj.
prowadzenia środowiskowego domu samopomocy
dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

2. Wykonanie zadania określonego w ust. 1 będzie następować przez przyjmowanie mieszkańców Gminy
Powierzającego w ramach posiadanych tam miejsc,
z tym, şe w pierwszej kolejności na wolne miejsca
z liczby dotowanych ze środków budşetu państwa
przyjmowani są mieszkańcy Przyjmującego zadanie
a przy braku zapotrzebowania, na te wolne miejsca
przyjmowani będą uczestnicy mający miejsce zamieszkania na terenie Powierzającego zadanie.
§ 2. Wykonanie zadania określonego w § 1,
w przypadku uczestnika mieszkającego na terenie Gminy Powierzającego zadanie, polegać będzie na przygotowaniu odpowiedniej dokumentacji przez Powierzającego zadanie, na podstawie, której Przyjmujący wyda
decyzję kierującą uczestnika – mieszkańca Powierzającego zadanie do Środowiskowego Domu Samopomocy
w Siedlcu oraz decyzję o odpłatności tego uczestnika za

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 444
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Poz. 4184,4185,4186

korzystanie z usług w wyşej cyt. ośrodku wsparcia dla
osób z zaburzeniami psychicznymi.

§ 5. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla kaşdej ze stron.

§ 3. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony z moşliwością rozwiązania za 1 – miesięcznym
okresem wypowiedzenia przez kaşdą ze stron.

§ 6. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego

§ 4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają
formy pisemnej pod rygorem niewaşności.

Przyjmujący zadanie

Powierzający zadanie

Burmistrza Radłowa:
Zbigniew Mączka

Wójt Gminy
Wierzchosławice:
Wiesław Rajski
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POROZUMIENIE
z dnia 11 lipca 2011 r.
w sprawie przyjĉcia przez Gminĉ i Miasto Radłów zadania własnego gminy powierzającego zadania z zakresu
pomocy społecznej tj. prowadzenia środowiskowego samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi
Zawarte w dniu 11 lipca 2011 roku pomiędzy:
Gminą Miasta Radłów reprezentowaną przez
Burmistrza Radłowa - Zbigniewa Mączka, zwana dalej
„Przyjmująca zadanie”
a
Gminą Wietrzychowice reprezentowaną przez
Wójta Gminy Wietrzychowice – Leszka Zabiegała zwana
dalej „Powierzająca zadanie” następującej treści:
§ 1.
1. Przedmiotem porozumienia jest przyjęcie przez Gminę i Miasto Radłów zadania własnego Gminy Powierzającego zadanie z zakresu pomocy społecznej tj.
prowadzenia środowiskowego domu samopomocy
dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
2. Wykonanie zadania określonego w ust. 1 będzie następować przez przyjmowanie mieszkańców Gminy
Powierzającego w ramach posiadanych tam miejsc,
z tym, şe w pierwszej kolejności na wolne miejsca
z liczby dotowanych ze środków budşetu państwa
przyjmowani są mieszkańcy Przyjmującego zadanie
a przy braku zapotrzebowania, na te wolne miejsca
przyjmowani będą uczestnicy mający miejsce zamieszkania na terenie Powierzającego zadanie.

§ 2. Wykonanie zadania określonego w § 1,
w przypadku uczestnika mieszkającego na terenie Gminy Powierzającego zadanie, polegać będzie na przygotowaniu odpowiedniej dokumentacji przez Powierzającego zadanie, na podstawie, której Przyjmujący wyda
decyzję kierującą uczestnika – mieszkańca Powierzającego zadanie do Środowiskowego Domu Samopomocy
w Siedlcu oraz decyzję o odpłatności tego uczestnika za
korzystanie z usług w wyşej cyt. ośrodku wsparcia dla
osób z zaburzeniami psychicznymi.
§ 3. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony z moşliwością rozwiązania za 1 – miesięcznym
okresem wypowiedzenia przez kaşdą ze stron.
§ 4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają
formy pisemnej pod rygorem niewaşności.
§ 5. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla kaşdej ze stron.
§ 6. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego
Przyjmujący zadanie

Powierzający zadanie

Burmistrza Radłowa:
Zbigniew Mączka

Wójt Gminy
Wietrzychowice:
Leszek Zabiegała
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POROZUMIENIE
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
z dnia 12 maja 2011 r.
zawarte w Krakowie, pomiędzy: Województwem
Małopolskim,
zwanym
dalej
„Powierzającym”,
w imieniu, którego działa Zarząd Województwa Małopolskiego, z siedzibą: 31 – 156 Kraków, ul. Basztowa 22,
reprezentowany przez: PANA ROMANA CIEPIELĘ - Wicemarszałka Województwa Małopolskiego PANA WOJCIECHA KOZAKA - Wicemarszałka Województwa Małopolskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Województwa
Małopolskiego Pani Marty Tylek a Miastem i Gminą
Wieliczka, zwanym dalej „Przejmującym” w imieniu,

której działa PAN ARTUR KOZIOŁ- Burmistrz przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Zofia Batko NIP 68300-11-450
§ 1.
1. W oparciu o art. 8 ust. 2a i 18 ust. 2 pkt 11 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst
jedn. Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 8
ust. 2 i 18 pkt 12 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.
o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz.U.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 444
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z 2001r., Nr 142, poz. 1590 ze zm.) w związku z art. 20
pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. z 2007 r., Nr 19, poz. 115 ze zm.,
oraz o Uchwałę Sejmiku Województwa Małopolskiego Nr VII/95/11 z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie
powierzenia Miastu i Gminie Wieliczka wykonania
zadania własnego pn.: „Budowa chodnika w ciągu
DW 964 o łącznej długości ok. 2797mb (w tym zjazdy)
wraz z kanalizacją deszczową, budową zatok autobusowych oraz umocnienia koryt i skarp nasypów drogowych-kontynuacja zadania z roku 2010” ”, oraz
Uchwałę Rady Miejskiej Nr V/44/2011 z dnia
29.03.2011 r. w sprawie przejęcia zadania od Województwa Małopolskiego, Powierzający powierza,
a Przejmujący przejmuje wykonanie powierzonego
zadania.
2. Powierzający powierza, a Przejmujący przejmuje pełnienie funkcji inwestora w zakresie koniecznym dla
prawidłowej realizacji powierzonego zadania.
3. Porozumienie zostaje zawarte na okres realizacji zadania tj. do dnia 31 paŝdziernika 2011 roku.
§ 2.
1. Zadanie realizowane będzie w roku 2011 w ramach
środków finansowych zatwierdzonych przez Sejmik
Województwa Małopolskiego oraz Radę Miejską.
2. Inspektora nadzoru dla części drogowej wyznacza
ZDW.
3. Do współpracy przy realizacji niniejszego porozumienia Powierzający upowaşnia Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, z siedzibą: 30–085 Kraków, ul. Głowackiego 56, zwany dalej „ZDW”.
§ 3. Wartość szacunkowa zadania określonego powyşej, na podstawie wyceny dokonanej przez Przejmującego, wynosi 260.000,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) robót dla zakresu objętego zadaniem.
§ 4.
1. Środki finansowe na realizację zadania zapewnia
Przejmujący, z zastrzeşeniem ust. 2.
2. Celem realizacji Powierzający uczestniczy w kosztach
realizacji zadania do wysokości 50 % wartości zadania określonej w § 3.
3. Na realizację zadania powierzonego niniejszym porozumieniem Powierzający zapewnił środki w 2011 r.
w wysokości do 130.000,00 zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy złotych 00/100), w formie dotacji celowej
dla Przejmującego.
4. Przejmujący przedłoşy do ZDW niezwłocznie po podpisaniu niniejszego porozumienia uwierzytelnione
kopie kosztorysu inwestorskiego, przy czym ceny lub
inne wskaŝniki kalkulacyjne wymagają uprzedniego
zaopiniowania przez ZDW.
5. Kwota dotacji zostanie określona ostatecznie po dokonaniu wyboru wykonawcy realizującego zadanie
w formie aneksu do niniejszego porozumienia przy
uwzględnieniu zasad finansowania i rozliczania określonych przez strony niniejszym porozumieniem.
6. Ewentualne koszty związane z regulacją stanów
prawnych gruntów niezbędnych dla realizacji zadania będą podlegały osobnemu uzgodnieniu w formie
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aneksu do niniejszej umowy przy zachowaniu zasad
finansowych przyjętych niniejszą umowa.
7. Do zawarcia aneksów, o których mowa w § 4, 5 i 6
porozumienia, jak i w zakresie udzielonego upowaşnienia Uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego umocowany jest Dyrektor ZDW.
8. Przekazywanie dotacji, o której mowa w ust. 5 przez
Powierzającego dokonywane będzie na konto Przejmującego po określeniu ostatecznej kwoty dotacji na
podstawie aneksu, o którym mowa w ust. 5.
w terminie do 15 dni od daty otrzymania przez Powierzającego pisemnego wniosku sporządzonego
przez Przejmującego.
9. Za dzień przekazania dotacji uwaşa się dzień obciąşenia rachunku bankowego Powierzającego.
§ 5.
1. Przejmujący uczestniczy w kosztach realizacji zadania
w wysokości do 50 % wartości zadania określonej
w § 3. w ramach udziału finansowego na podstawie
stosownych uchwał Rady Miejskiej.
2. Przejmujący posiada zabezpieczone środki finansowe
na realizację udziału finansowego w 2011 r.
w wysokości do 130.000,00 zł (słownie: sto trzydzieści
tysięcy złotych 00/100) na podstawie stosownej
Uchwały Rady Miejskiej.
3. Kwota finansowego udziału Przejmującego w kosztach realizacji zadania zostanie określona ostatecznie
po dokonaniu wyboru wykonawcy realizującego zadanie w formie aneksu do niniejszego porozumienia
przy uwzględnieniu zasad finansowania i rozliczania
określonych przez strony niniejszym porozumieniem.
§ 6.
1. Strony porozumienia ustalają, şe zgodnie z Ustawą
Prawo zamówień publicznych wyłonienia wykonawcy zadania oraz zawarcia umowy dokona Przejmujący.
2. Przejmujący niezwłocznie po dokonaniu wyboru wykonawcy przedkłada do ZDW komplet dokumentacji
z postępowania tj.: ogłoszenie o zamówieniu, protokół z postępowania, informację o wyborze wykonawcy wraz z kopią oferty, kopią umowy, kopią kosztorysu ofertowego uwierzytelnione za zgodność
z oryginałem kserokopie faktur lub innych dowodów
poniesionych nakładów potwierdzających zrealizowanie wkładu rzeczowego.
3. W razie realizacji zadania przez gminną jednostkę
budşetową lub gminny zakład budşetowy, Przejmujący niezwłocznie przekazuje stosowne dokumenty
uwierzytelnione za zgodność z oryginałem potwierdzające realizację zadania siłami własnymi oraz
uwierzytelnione za zgodność z oryginałem kserokopie faktur, aktów notarialnych lub innych dowodów
potwierdzających zrealizowanie wkładu rzeczowego,
przy czym ceny i wskaŝniki kalkulacyjne, kosztorysy
ofertowe podlegają uprzedniemu uzgodnieniu przez
ZDW.
4. Na podstawie przedłoşonych dokumentów ZDW sporządza aneks do porozumienia zgodnie z § 4 ust.
5 oraz z § 5 ust.3.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 444

– 28052 –

§ 7. Termin realizacji zadania strony porozumienia
ustalają na 31 paŝdziernika 2011 roku.
§ 8.
1. Przejmujący dokonuje odbiorów częściowych, a po
zakończeniu realizacji całego zadania dokonuje jego
odbioru końcowego oraz rozliczenia rzeczowofinansowego.
2. ZDW uczestniczy w odbiorach z tytułu współfinansowania zadania.
3. Przejmujący wykorzysta przyznaną dotacje w terminie
nie dłuşszym niş do dnia 15 grudnia 2011 r. Przez
wykorzystanie dotacji rozumie się zapłatę za zrealizowane zadanie, na które dotacja została udzielona.
4. Przejmujący zobowiązuje się do rozliczenia udzielonej
przez Powierzającego dotacji oraz zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji w terminie do 15 dni od określonego w ust. 3 terminu wykorzystania dotacji.
5. Przejmujący w ramach rozliczenia, o którym mowa
w ust. 4 zobowiązuje się do przedłoşenia do ZDW
uwierzytelnionej kopii protokołu odbioru robót potwierdzonego przez inspektora ZDW oraz dokumentów i dowodów księgowych zatwierdzonych do wypłaty, z opisem zawierającym informacje o:
a) zastosowanym trybie wyboru wykonawcy,
b) wysokości kwoty finansowanej z budşetu Województwa,
c) klasyfikacji budşetowej i dekretacji księgowej wydatków,
d) wydatku strukturalnym, wraz z oświadczeniem (informacją) o podleganiu opodatkowaniu podatkiem
VAT.
6. Udzielone w ramach dotacji celowej środki wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem oraz pobrane
nienaleşnie lub w nadmiernej wysokości podlegają
zwrotowi na rachunek udzielającego dotacji zgodnie
z postanowieniami art. 252 ustawy o finansach publicznych.
7. Strony dopuszczają oraz deklarują wolę wcześniejszego wykorzystania, rozliczenia oraz zwrotu niewykorzystanej dotacji.
§ 9. Przejmujący oświadcza, şe:
a) wyboru wykonawcy zadania dokona zgodnie
z prawem zamówień publicznych.
b) roboty wykonywane będą na podstawie podlegającego wykonaniu pozwolenia na budowę lub zgłoszeniu przebudowy/remontu uzyskanych odpowiednio we właściwym w sprawie organie oraz
zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego.
c) Przejmujący w SIWZ w warunkach ogólnych umowy z wykonawca wprowadzi zapis, şe wykonawca
udzieli pięcioletniej gwarancji na wykonane roboty.
d) pozyska teren pod inwestycje oraz ureguluje stosunki własnościowe z tym związane
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§ 10.

1. Po zakończeniu inwestycji oraz uzyskaniu pozwolenia
na uşytkowanie, Przekazujący wystąpi pisemnie do
ZDW z informacją o planowanym jej przekazaniu. Informacja ta będzie podstawą do wystąpienia przez
ZDW z wnioskiem o przeniesienie praw i obowiązków wynikających z wydanych wcześniej na rzecz
Przekazującego pozwoleń wodnoprawnych na szczególne korzystanie ze środowiska poprzez odprowadzenie wód opadowych do ziemi lub wód.
2. Przekazujący po zakończeniu zadania tj. po dokonaniu
końcowego odbioru robót oraz przekazaniu obiektu
do uşytkowania po dokonaniu czynności formalno –
prawnych zgodnie z prawem budowlanym oraz po
uzyskaniu tytułu prawnego przez ZDW do pozwoleń
wodnoprawnych na szczególne korzystanie ze środowiska poprzez odprowadzenie wód opadowych do
ziemi lub wód, zobowiązuje się do nieodpłatnego
przekazania całości inwestycji (wraz z pozyskanymi
nieruchomościami) na rzecz Województwa Małopolskiego w trwałym zarządzie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie.
§ 11.
1. Do niniejszego porozumienia mają zastosowanie
przepisy kodeksu cywilnego, prawa zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych oraz prawa budowlanego.
2. Zmiana postanowień niniejszego porozumienia wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaşności.
§ 12. Spory wynikłe z niniejszego porozumienia
podlegać będą rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla
siedziby Powierzającego.
§ 13. Przejmujący ponosi wszelką odpowiedzialność cywilną wobec Powierzającego oraz osób trzecich
z tytułu ewentualnych roszczeń powstałych w związku
z wykonywaniem lub nienaleşytym wykonaniem powierzonego zadania.
§ 14. Przedmiotowe porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§ 15. Porozumienia sporządzono w 8 jednobrzmiących egzemplarzach: 3 dla Powierzającego, 2 dla Przejmującego, 3 dla Zarządu Dróg Wojewódzkich.
Powierzający:

Przejmujący:

Wicemarszałek Województwa Małopolskiego:
Roman Ciepiela -

Burmistrz
Miasta i Gminy Wieliczka:
Artur Kozioł

Wicemarszałek Województwa Małopolskiego:
Wojciech Kozak
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POROZUMIENIE
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
z dnia 9 maja 2011 r.
zawarte w Krakowie, pomiędzy: Województwem
Małopolskim, zwanym dalej „Powierzającym”, w imieniu, którego działa Zarząd Województwa Małopolskiego,
z siedzibą: 31 – 156 Kraków, ul. Basztowa 22, reprezentowany przez: PANA ROMANA CIEPIELĘ - Wicemarszałka Województwa Małopolskiego PANA WOJCIECHA
KOZAKA - Wicemarszałka Województwa Małopolskiego
przy kontrasygnacie Skarbnika Województwa Małopolskiego Pani Marty Tylek a Miastem i Gminą Tuchów,
zwanym dalej „Przejmującym” w imieniu, której działa
PAN MARIUSZ RYŚ- Burmistrz przy kontrasygnacie
Skarbnika Gminy Pani Magdalena Marszałek NIP 87310-10-365
§ 1.
1. W oparciu o art. 8 ust. 2a i 18 ust. 2 pkt 11 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst
jedn. Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art.
8 ust. 2 i 18 pkt 12 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.
o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz.U.
z 2001r., Nr 142, poz. 1590 ze zm.) w związku z art. 20
pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. z 2007 r., Nr 19, poz. 115 ze zm.,
oraz o Uchwałę Sejmiku Województwa Małopolskiego Nr VII/95/11 z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie
powierzenia Miastu i Gminie Tuchów wykonania zadania własnego pn.: „Budowa chodników w ciągu
DW 977 o łącznej długości około 700 mb w m. Dąbrówka Tuchowska , Siedliska”, oraz Uchwałę Rady
Miejskiej Nr VII/57/2011 z dnia 27.04.2011 r.
w sprawie przejęcia zadania od Województwa Małopolskiego, Powierzający powierza, a Przejmujący
przejmuje wykonanie powierzonego zadania.
2. Powierzający powierza, a Przejmujący przejmuje pełnienie funkcji inwestora w zakresie koniecznym dla
prawidłowej realizacji powierzonego zadania.
3. Porozumienie zostaje zawarte na okres realizacji zadania tj. do dnia 31 paŝdziernika 2011 roku.
§ 2.
1. Zadanie realizowane będzie w roku 2011 w ramach
środków finansowych zatwierdzonych przez Sejmik
Województwa Małopolskiego oraz Radę Miejską.
2. Inspektora nadzoru dla części drogowej wyznacza
ZDW.
3. Do współpracy przy realizacji niniejszego porozumienia Powierzający upowaşnia Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, z siedzibą: 30–085 Kraków, ul. Głowackiego 56, zwany dalej „ZDW”.
§ 3. Wartość szacunkowa zadania określonego powyşej, na podstawie wyceny dokonanej przez Przejmującego, wynosi 600.000,00 zł (słownie: sześćset tysięcy
złotych 00/100) robót dla zakresu objętego zadaniem.
§ 4.
1. Środki finansowe na realizację zadania zapewnia
Przejmujący, z zastrzeşeniem ust. 2.

2. Celem realizacji Powierzający uczestniczy w kosztach
realizacji zadania do wysokości 50% wartości zadania
określonej w § 3.
3. Na realizację zadania powierzonego niniejszym porozumieniem Powierzający zapewnił środki w 2011 r.
w wysokości do 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100), w formie dotacji celowej dla
Przejmującego.
4. Przejmujący przedłoşy do ZDW niezwłocznie po podpisaniu niniejszego porozumienia uwierzytelnione
kopie kosztorysu inwestorskiego, przy czym ceny lub
inne wskaŝniki kalkulacyjne wymagają uprzedniego
zaopiniowania przez ZDW.
5. Kwota dotacji zostanie określona ostatecznie po
dokonaniu wyboru wykonawcy realizującego zadanie w formie aneksu do niniejszego porozumienia
przy uwzględnieniu zasad finansowania i rozliczania
określonych przez strony niniejszym porozumieniem.
6. Ewentualne koszty związane z regulacją stanów
prawnych gruntów niezbędnych dla realizacji zadania będą podlegały osobnemu uzgodnieniu w formie
aneksu do niniejszej umowy przy zachowaniu zasad
finansowych przyjętych niniejszą umowa.
7. Do zawarcia aneksów, o których mowa w § 4, 5 i 6
porozumienia, jak i w zakresie udzielonego upowaşnienia Uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego umocowany jest Dyrektor ZDW.
8. Przekazywanie dotacji, o której mowa w ust. 5 przez
Powierzającego dokonywane będzie na konto Przejmującego po określeniu ostatecznej kwoty dotacji na
podstawie aneksu, o którym mowa w ust. 5. w terminie do 15 dni od daty otrzymania przez Powierzającego pisemnego wniosku sporządzonego przez
Przejmującego.
9. Za dzień przekazania dotacji uwaşa się dzień obciąşenia rachunku bankowego Powierzającego.
§ 5.
1. Przejmujący uczestniczy w kosztach realizacji zadania
w wysokości do 50 % wartości zadania określonej
w § 3. w ramach udziału finansowego na podstawie
stosownych uchwał Rady Miejskiej.
2. Przejmujący posiada zabezpieczone środki finansowe
na realizację udziału finansowego w 2011 r.
w wysokości do 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy
złotych 00/100) na podstawie stosownej Uchwały Rady Miejskiej.
3. Kwota finansowego udziału Przejmującego w kosztach realizacji zadania zostanie określona ostatecznie po dokonaniu wyboru wykonawcy realizującego
zadanie w formie aneksu do niniejszego porozumienia przy uwzględnieniu zasad finansowania
i rozliczania określonych przez strony niniejszym porozumieniem.
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§ 6.
1. Strony porozumienia ustalają, şe zgodnie z Ustawą
Prawo zamówień publicznych wyłonienia wykonawcy zadania oraz zawarcia umowy dokona Przejmujący.
2. Przejmujący niezwłocznie po dokonaniu wyboru wykonawcy przedkłada do ZDW komplet dokumentacji
z postępowania tj.: ogłoszenie o zamówieniu, protokół z postępowania, informację o wyborze wykonawcy wraz z kopią oferty, kopią umowy, kopią kosztorysu ofertowego uwierzytelnione za zgodność z oryginałem kserokopie faktur lub innych dowodów poniesionych nakładów potwierdzających zrealizowanie
wkładu rzeczowego.
3. W razie realizacji zadania przez gminną jednostkę
budşetową lub gminny zakład budşetowy, Przejmujący niezwłocznie przekazuje stosowne dokumenty
uwierzytelnione za zgodność z oryginałem potwierdzające realizację zadania siłami własnymi oraz
uwierzytelnione za zgodność z oryginałem kserokopie faktur, aktów notarialnych lub innych dowodów
potwierdzających zrealizowanie wkładu rzeczowego,
przy czym ceny i wskaŝniki kalkulacyjne, kosztorysy
ofertowe podlegają uprzedniemu uzgodnieniu przez
ZDW.
4. Na podstawie przedłoşonych dokumentów ZDW sporządza aneks do porozumienia zgodnie z § 4 ust. 5
oraz z § 5 ust.3.
§ 7. Termin realizacji zadania strony porozumienia
ustalają na 31 paŝdziernika 2011 roku.
§ 8.
1. Przejmujący dokonuje odbiorów częściowych, a po
zakończeniu realizacji całego zadania dokonuje jego
odbioru końcowego oraz rozliczenia rzeczowofinansowego.
2. ZDW uczestniczy w odbiorach z tytułu współfinansowania zadania.
3. Przejmujący wykorzysta przyznaną dotacje w terminie nie dłuşszym niş do dnia 15 grudnia 2011 r.
Przez wykorzystanie dotacji rozumie się zapłatę za
zrealizowane zadanie, na które dotacja została
udzielona.
4. Przejmujący zobowiązuje się do rozliczenia udzielonej przez Powierzającego dotacji oraz zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji w terminie do 15 dni
od określonego w ust. 3 terminu wykorzystania dotacji.
5. Przejmujący w ramach rozliczenia, o którym mowa
w ust. 4 zobowiązuje się do przedłoşenia do ZDW
uwierzytelnionej kopii protokołu odbioru robót potwierdzonego przez inspektora ZDW oraz dokumentów i dowodów księgowych zatwierdzonych do wypłaty, z opisem zawierającym informacje o:
a) zastosowanym trybie wyboru wykonawcy,
b) wysokości kwoty finansowanej z budşetu Województwa,
c) klasyfikacji budşetowej i dekretacji księgowej wydatków,
d) wydatku strukturalnym, wraz z oświadczeniem (informacją) o podleganiu opodatkowaniu podatkiem VAT.
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6. Udzielone w ramach dotacji celowej środki wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem oraz pobrane
nienaleşnie lub w nadmiernej wysokości podlegają
zwrotowi na rachunek udzielającego dotacji zgodnie
z postanowieniami art. 252 ustawy o finansach publicznych.
7. Strony dopuszczają oraz deklarują wolę wcześniejszego wykorzystania, rozliczenia oraz zwrotu niewykorzystanej dotacji.
§ 9. Przejmujący oświadcza, şe :
a) wyboru wykonawcy zadania dokona zgodnie
z prawem zamówień publicznych.
b) roboty wykonywane będą na podstawie podlegającego wykonaniu pozwolenia na budowę lub zgłoszeniu przebudowy/remontu uzyskanych odpowiednio we właściwym w sprawie organie oraz
zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego.
c) Przejmujący w SIWZ w warunkach ogólnych umowy z wykonawca wprowadzi zapis, şe wykonawca
udzieli pięcioletniej gwarancji na wykonane roboty.
d) pozyska teren pod inwestycje oraz ureguluje stosunki własnościowe z tym związane
§ 10.
1. Po zakończeniu inwestycji oraz uzyskaniu pozwolenia
na uşytkowanie, Przekazujący wystąpi pisemnie do
ZDW z informacją o planowanym jej przekazaniu. Informacja ta będzie podstawą do wystąpienia przez
ZDW z wnioskiem o przeniesienie praw i obowiązków wynikających z wydanych wcześniej na rzecz
Przekazującego pozwoleń wodnoprawnych na szczególne korzystanie ze środowiska poprzez odprowadzenie wód opadowych do ziemi lub wód.
2. Przekazujący po zakończeniu zadania tj. po dokonaniu
końcowego odbioru robót oraz przekazaniu obiektu
do uşytkowania po dokonaniu czynności formalno –
prawnych zgodnie z prawem budowlanym oraz po
uzyskaniu tytułu prawnego przez ZDW do pozwoleń
wodnoprawnych na szczególne korzystanie ze środowiska poprzez odprowadzenie wód opadowych do
ziemi lub wód, zobowiązuje się do nieodpłatnego
przekazania całości inwestycji (wraz z pozyskanymi
nieruchomościami) na rzecz Województwa Małopolskiego w trwałym zarządzie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie.
§ 11.
1. Do niniejszego porozumienia mają zastosowanie
przepisy kodeksu cywilnego, prawa zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych oraz prawa budowlanego.
2. Zmiana postanowień niniejszego porozumienia wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaşności.
§ 12. Spory wynikłe z niniejszego porozumienia
podlegać będą rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla
siedziby Powierzającego.
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§ 13. Przejmujący ponosi wszelką odpowiedzialność cywilną wobec Powierzającego oraz osób trzecich
z tytułu ewentualnych roszczeń powstałych w związku
z wykonywaniem lub nienaleşytym wykonaniem powierzonego zadania.

§ 15. Porozumienia sporządzono w 8 jednobrzmiących egzemplarzach: 3 dla Powierzającego, 2 dla Przejmującego, 3 dla Zarządu Dróg Wojewódzkich.
Powierzający:

Przejmujący:

§ 14. Przedmiotowe porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Wicemarszałek Województwa Małopolskiego:
Roman Ciepiela -

Burmistrz
Miasta i Gminy Tuchów:
Mariusz Ryś

Wicemarszałek Województwa Małopolskiego:
Wojciech Kozak
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POROZUMIENIE
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
z dnia 8 czerwca 2011 r.
zawarte w Krakowie, pomiędzy: Województwem
Małopolskim,
zwanym
dalej
„Powierzającym”,
w imieniu, którego działa Zarząd Województwa Małopolskiego, z siedzibą: 31 – 156 Kraków, ul. Basztowa 22,
reprezentowany przez: PANA ROMANA CIEPIELĘ - Wicemarszałka Województwa Małopolskiego PANA WOJCIECHA KOZAKA - Wicemarszałka Województwa Małopolskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Województwa
Małopolskiego Pani Marty Tylek a Gminą Nowy Targ,
zwaną dalej „Przejmującym” w imieniu, której działa
PAN JAN SMARDUCH -Wójt przy kontrasygnacie
Skarbnika Gminy Pani Józefy Bryniarskiej NIP 735 – 00 –
24 – 683
§ 1.
1. W oparciu o art. 8 ust. 2a i 18 ust. 2 pkt 11 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst
jedn. Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 8
ust. 2 i 18 pkt 12 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.
o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz.U.
z 2001r., Nr 142, poz. 1590 ze zm.) w związku z art. 20
pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. z 2007 r., Nr 19, poz. 115 ze zm.,
oraz o Uchwałę Sejmiku Województwa Małopolskiego Nr VII/95/11 z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie
powierzenia Gminie Nowy Targ wykonania zadania
własnego pn.: „Budowa chodnika w ciągu DW 969
odc. 020 km od 0+032,10 do 0+140,00 oraz od km
1+479 do 2+183 w m. Waskmund Ostrowsko”, oraz
Uchwałę Rady Gminy Nr VII/41/2011 z dnia
08.06.2011 r. w sprawie przejęcia zadania od Województwa Małopolskiego, Powierzający powierza,
a Przejmujący przejmuje wykonanie powierzonego
zadania.
2. Powierzający powierza, a Przejmujący przejmuje pełnienie funkcji inwestora w zakresie koniecznym dla
prawidłowej realizacji powierzonego zadania.
3. Porozumienie zostaje zawarte na okres realizacji zadania tj. do dnia 31 paŝdziernika 2011 roku.

§ 2.
1. Zadanie realizowane będzie w roku 2011 w ramach
środków finansowych zatwierdzonych przez Sejmik
Województwa Małopolskiego oraz Radę Gminy.
2. Inspektora nadzoru dla części drogowej wyznacza
ZDW.
3. Do współpracy przy realizacji niniejszego porozumienia Powierzający upowaşnia Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, z siedzibą: 30–085 Kraków, ul. Głowackiego 56, zwany dalej „ZDW”.
§ 3. Wartość szacunkowa zadania określonego powyşej, na podstawie wyceny dokonanej przez Przejmującego, wynosi 823.913,87 zł (słownie: osiemset dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset trzynaście złotych
87/100) i składa się z:
a) wkładu rzeczowego Przejmującego o wartości max
39.720,00 zł
b) robót dla zakresu objętego zadaniem o wartości
784.193,87 zł
§ 4.
1. Środki finansowe na realizację zadania zapewnia
Przejmujący, z zastrzeşeniem ust. 2.
2. Celem realizacji Powierzający uczestniczy w kosztach
realizacji zadania do wysokości 50 % wartości zadania
określonej w § 3.
3. Na realizację zadania powierzonego niniejszym porozumieniem Powierzający zapewnił środki w 2011 r.
w wysokości do 411.956,93 zł (słownie: czterysta jedenaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt sześć złotych 93/100) , w formie dotacji celowej dla Przejmującego.
4. Przejmujący przedłoşy do ZDW niezwłocznie po podpisaniu niniejszego porozumienia uwierzytelnione
kopie kosztorysu inwestorskiego, przy czym ceny lub
inne wskaŝniki kalkulacyjne wymagają uprzedniego
zaopiniowania przez ZDW.
5. Kwota dotacji zostanie określona ostatecznie po dokonaniu wyboru wykonawcy realizującego zadanie
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w formie aneksu do niniejszego porozumienia przy
uwzględnieniu zasad finansowania i rozliczania określonych przez strony niniejszym porozumieniem.
6. Ewentualne koszty związane z regulacją stanów
prawnych gruntów niezbędnych dla realizacji zadania
będą podlegały osobnemu uzgodnieniu w formie
aneksu do niniejszej umowy przy zachowaniu zasad
finansowych przyjętych niniejszą umowa.
7. Do zawarcia aneksów, o których mowa w § 4, 5 i
6 porozumienia, jak i w zakresie udzielonego upowaşnienia Uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego umocowany jest Dyrektor ZDW.
8. Przekazywanie dotacji, o której mowa w ust. 5 przez
Powierzającego dokonywane będzie na konto Przejmującego po określeniu ostatecznej kwoty dotacji na
podstawie
aneksu,
o którym
mowa
w ust.5.
w terminie do 15 dni od daty otrzymania przez Powierzającego pisemnego wniosku sporządzonego przez
Przejmującego.
9. Za dzień przekazania dotacji uwaşa się dzień obciąşenia rachunku bankowego Powierzającego.
§ 5.
1. Przejmujący uczestniczy w kosztach realizacji zadania
w wysokości do 50 % wartości zadania określonej w §
3 w ramach udziału finansowego na podstawie stosownych uchwał Rady Gminy.
2. Przejmujący posiada zabezpieczone środki finansowe
na realizację udziału finansowego w 2011 r.
w wysokości do 372.236,94 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści sześć
złotych 94/100) na podstawie stosownej Uchwały Rady Gminy.
3. Kwota finansowego udziału Przejmującego w kosztach realizacji zadania zostanie określona ostatecznie
po dokonaniu wyboru wykonawcy realizującego zadanie w formie aneksu do niniejszego porozumienia
przy uwzględnieniu zasad finansowania i rozliczania
określonych przez strony niniejszym porozumieniem.
§ 6.
1. Strony porozumienia ustalają, şe zgodnie z Ustawą
Prawo zamówień publicznych wyłonienia wykonawcy zadania oraz zawarcia umowy dokona Przejmujący.
2. Przejmujący niezwłocznie po dokonaniu wyboru wykonawcy przedkłada do ZDW komplet dokumentacji
z postępowania tj.: ogłoszenie o zamówieniu, protokół z postępowania, informację o wyborze wykonawcy wraz z kopią oferty, kopią umowy, kopią kosztorysu ofertowego uwierzytelnione za zgodność
z oryginałem kserokopie faktur lub innych dowodów
poniesionych nakładów potwierdzających zrealizowanie wkładu rzeczowego.
3. W razie realizacji zadania przez gminną jednostkę budşetową lub gminny zakład budşetowy, Przejmujący
niezwłocznie przekazuje stosowne dokumenty uwierzytelnione za zgodność z oryginałem potwierdzające
realizację zadania siłami własnymi oraz uwierzytelnione za zgodność z oryginałem kserokopie faktur, aktów
notarialnych lub innych dowodów potwierdzających
zrealizowanie wkładu rzeczowego, przy czym ceny

Poz. 4188

i wskaŝniki kalkulacyjne, kosztorysy ofertowe podlegają uprzedniemu uzgodnieniu przez ZDW.
4. Na podstawie przedłoşonych dokumentów ZDW sporządza aneks do porozumienia zgodnie z § 4 ust.
5 oraz z § 5 ust.3.
§ 7. Termin realizacji zadania strony porozumienia
ustalają na 31 paŝdziernika 2011 roku.
§ 8.
1. Przejmujący dokonuje odbiorów częściowych, a po
zakończeniu realizacji całego zadania dokonuje jego
odbioru końcowego oraz rozliczenia rzeczowofinansowego.
2. ZDW uczestniczy w odbiorach z tytułu współfinansowania zadania.
3. Przejmujący wykorzysta przyznaną dotacje w terminie
nie dłuşszym niş do dnia 15 grudnia 2011 r. Przez
wykorzystanie dotacji rozumie się zapłatę za zrealizowane zadanie, na które dotacja została udzielona.
4. Przejmujący zobowiązuje się do rozliczenia udzielonej
przez Powierzającego dotacji oraz zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji w terminie do 15 dni od określonego w ust. 3 terminu wykorzystania dotacji.
5. Przejmujący w ramach rozliczenia, o którym mowa
w ust. 4 zobowiązuje się do przedłoşenia do ZDW
uwierzytelnionej kopii protokołu odbioru robót potwierdzonego przez inspektora ZDW oraz dokumentów i dowodów księgowych zatwierdzonych do wypłaty, z opisem zawierającym informacje o:
a) zastosowanym trybie wyboru wykonawcy,
b) wysokości kwoty finansowanej z budşetu Województwa,
c) klasyfikacji budşetowej i dekretacji księgowej wydatków,
d) wydatku strukturalnym, wraz z oświadczeniem (informacją) o podleganiu opodatkowaniu podatkiem
VAT.
6. Udzielone w ramach dotacji celowej środki wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem oraz pobrane nienaleşnie lub w nadmiernej wysokości podlegają
zwrotowi na rachunek udzielającego dotacji zgodnie
z postanowieniami art. 252 ustawy o finansach publicznych.
7. Strony dopuszczają oraz deklarują wolę wcześniejszego wykorzystania, rozliczenia oraz zwrotu niewykorzystanej dotacji.
§ 9. Przejmujący oświadcza, şe:
a) wyboru wykonawcy zadania dokona zgodnie
z prawem zamówień publicznych.
b) roboty wykonywane będą na podstawie podlegającego wykonaniu pozwolenia na budowę lub zgłoszeniu przebudowy/remontu uzyskanych odpowiednio we właściwym w sprawie organie oraz
zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego.
c) Przejmujący w SIWZ w warunkach ogólnych umowy z wykonawca wprowadzi zapis, şe wykonawca
udzieli pięcioletniej gwarancji na wykonane roboty.
d) pozyska teren pod inwestycje oraz ureguluje stosunki własnościowe z tym związane
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§ 10.
1. Po zakończeniu inwestycji oraz uzyskaniu pozwolenia
na uşytkowanie, Przekazujący wystąpi pisemnie do
ZDW z informacją o planowanym jej przekazaniu. Informacja ta będzie podstawą do wystąpienia przez
ZDW z wnioskiem o przeniesienie praw i obowiązków
wynikających z wydanych wcześniej na rzecz Przekazującego pozwoleń wodnoprawnych na szczególne
korzystanie ze środowiska poprzez odprowadzenie
wód opadowych do ziemi lub wód.
2. Przekazujący po zakończeniu zadania tj. po dokonaniu
końcowego odbioru robót oraz przekazaniu obiektu
do uşytkowania po dokonaniu czynności formalno –
prawnych zgodnie z prawem budowlanym oraz po
uzyskaniu tytułu prawnego przez ZDW do pozwoleń
wodnoprawnych na szczególne korzystanie ze środowiska poprzez odprowadzenie wód opadowych do
ziemi lub wód, zobowiązuje się do nieodpłatnego
przekazania całości inwestycji (wraz z pozyskanymi
nieruchomościami) na rzecz Województwa Małopolskiego w trwałym zarządzie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie.
§ 11.
1. Do niniejszego porozumienia mają zastosowanie
przepisy kodeksu cywilnego, prawa zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych oraz prawa budowlanego.
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2. Zmiana postanowień niniejszego porozumienia wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaşności.
§ 12. Spory wynikłe z niniejszego porozumienia
podlegać będą rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla
siedziby Powierzającego.
§ 13. Przejmujący ponosi wszelką odpowiedzialność cywilną wobec Powierzającego oraz osób trzecich
z tytułu ewentualnych roszczeń powstałych w związku
z wykonywaniem lub nienaleşytym wykonaniem powierzonego zadania.
§ 14. Przedmiotowe porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§ 15. Porozumienia sporządzono w 8 jednobrzmiących egzemplarzach: 3 dla Powierzającego, 2 dla Przejmującego, 3 dla Zarządu Dróg Wojewódzkich.
Powierzający:

Przejmujący:

Wicemarszałek Województwa Małopolskiego:
Roman Ciepiela -

Wójt
Gminy Nowy Targ:
Jan Smarduch

Wicemarszałek Województwa Małopolskiego:
Wojciech Kozak
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POROZUMIENIE
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
z dnia 26 kwietnia 2011 r.
zawarte w Krakowie, pomiędzy: Województwem
Małopolskim,
zwanym
dalej
„Powierzającym”,
w imieniu, którego działa Zarząd Województwa Małopolskiego, z siedzibą: 31 – 156 Kraków, ul. Basztowa 22,
reprezentowany przez: PANA ROMANA CIEPIELĘ - Wicemarszałka Województwa Małopolskiego PANA WOJCIECHA KOZAKA - Wicemarszałka Województwa Małopolskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Województwa
Małopolskiego Pani Marty Tylek a Miastem i Gminą
Sucha Beskidzka, zwanym dalej „Przejmującym”
w imieniu, której działa PAN STANISŁAW LICHOSYT Burmistrz przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani
Halina Kozioł NIP 552-15-67-404
§ 1.
1. W oparciu o art. 8 ust. 2a i 18 ust. 2 pkt 11 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst
jedn. Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 8
ust. 2 i 18 pkt 12 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.
o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz.U.
z 2001r., Nr 142, poz. 1590 ze zm.) w związku z art. 20
pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. z 2007 r., Nr 19, poz. 115 ze zm.,
oraz o Uchwałę Sejmiku Województwa Małopolskiego Nr VII/95/11 z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie
powierzenia Miastu i Gminie Sucha Beskidzka wykonania zadania własnego pn.: „Budowa chodnika
w ciągu DW 946 relacji Şywiec-Sucha Beskidzka odc.050 w km 1+080-1+120, w km 1+830-1+845 oraz
w km 1+930-1+942 w Suchej Beskidzkiej ul. Role”

oraz Uchwałę Rady Miejskiej Nr VI/43/2011 z dnia
20.04.2011 r. w sprawie przejęcia zadania od Województwa Małopolskiego, Powierzający powierza,
a Przejmujący przejmuje wykonanie powierzonego
zadania.
2. Powierzający powierza, a Przejmujący przejmuje pełnienie funkcji inwestora w zakresie koniecznym dla
prawidłowej realizacji powierzonego zadania.
3. Porozumienie zostaje zawarte na okres realizacji zadania tj. do dnia 30 września 2011 roku.
§ 2.
1. Zadanie realizowane będzie w roku 2011 w ramach
środków finansowych zatwierdzonych przez Sejmik
Województwa Małopolskiego oraz Radę Miejskiej.
2. Inspektora nadzoru dla części drogowej wyznacza
ZDW.
3. Do współpracy przy realizacji niniejszego porozumienia Powierzający upowaşnia Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, z siedzibą: 30–085 Kraków, ul. Głowackiego 56, zwany dalej „ZDW”.
§ 3. Wartość szacunkowa zadania określonego powyşej, na podstawie wyceny dokonanej przez Przejmującego, wynosi 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy
złotych 00/100) i składa się z:
a) wkładu rzeczowego Przejmującego o wartości max
1.000,00 zł
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b) robót dla zakresu objętego zadaniem o wartości
29.000,00zł
§ 4.
1. Środki finansowe na realizację zadania zapewnia
Przejmujący, z zastrzeşeniem ust. 2.
2. Celem realizacji Powierzający uczestniczy w kosztach
realizacji zadania do wysokości 50 % wartości zadania określonej w § 3.
3. Na realizację zadania powierzonego niniejszym porozumieniem Powierzający zapewnił środki w 2011 r.
w wysokości do 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100), w formie dotacji celowej dla
Przejmującego.
4. Przejmujący przedłoşy do ZDW niezwłocznie po podpisaniu niniejszego porozumienia uwierzytelnione
kopie kosztorysu inwestorskiego, przy czym ceny lub
inne wskaŝniki kalkulacyjne wymagają uprzedniego
zaopiniowania przez ZDW.
5. Kwota dotacji zostanie określona ostatecznie po dokonaniu wyboru wykonawcy realizującego zadanie
w formie aneksu do niniejszego porozumienia przy
uwzględnieniu zasad finansowania i rozliczania określonych przez strony niniejszym porozumieniem.
6. Ewentualne koszty związane z regulacją stanów prawnych gruntów niezbędnych dla realizacji zadania będą
podlegały osobnemu uzgodnieniu w formie aneksu
do niniejszej umowy przy zachowaniu zasad finansowych przyjętych niniejszą umowa.
7. Do zawarcia aneksów, o których mowa w § 4, 5 i 6
porozumienia, jak i w zakresie udzielonego upowaşnienia Uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego umocowany jest Dyrektor ZDW.
8. Przekazywanie dotacji, o której mowa w ust. 5 przez
Powierzającego dokonywane będzie na konto
Przejmującego po określeniu ostatecznej kwoty dotacji na podstawie aneksu, o którym mowa w ust.5.
w terminie do 15 dni od daty otrzymania przez Powierzającego pisemnego wniosku sporządzonego
przez Przejmującego.
9. Za dzień przekazania dotacji uwaşa się dzień obciąşenia rachunku bankowego Powierzającego.
§ 5.
1. Przejmujący uczestniczy w kosztach realizacji zadania
w wysokości do 50 % wartości zadania określonej
w § 3. w ramach udziału finansowego na podstawie
stosownych uchwał Rady Miejskiej.
2. Przejmujący posiada zabezpieczone środki finansowe
na realizację udziału finansowego w 2011 r. w wysokości do 14.000,00 zł (słownie: czternaście tysięcy złotych 00/100) na podstawie stosownej Uchwały Rady
Miejskiej.
3. Kwota finansowego udziału Przejmującego w kosztach realizacji zadania zostanie określona ostatecznie
po dokonaniu wyboru wykonawcy realizującego zadanie w formie aneksu do niniejszego porozumienia
przy uwzględnieniu zasad finansowania i rozliczania
określonych przez strony niniejszym porozumieniem.

Poz. 4189
§ 6.

1. Strony porozumienia ustalają, şe zgodnie z Ustawą
Prawo zamówień publicznych wyłonienia wykonawcy
zadania oraz zawarcia umowy dokona Przejmujący.
2. Przejmujący niezwłocznie po dokonaniu wyboru wykonawcy przedkłada do ZDW komplet dokumentacji
z postępowania tj.: ogłoszenie o zamówieniu, protokół z postępowania, informację o wyborze wykonawcy wraz z kopią oferty, kopią umowy, kopią kosztorysu ofertowego uwierzytelnione za zgodność z oryginałem kserokopie faktur lub innych dowodów poniesionych nakładów potwierdzających zrealizowanie
wkładu rzeczowego.
3. W razie realizacji zadania przez gminną jednostkę
budşetową lub gminny zakład budşetowy, Przejmujący niezwłocznie przekazuje stosowne dokumenty
uwierzytelnione za zgodność z oryginałem potwierdzające realizację zadania siłami własnymi oraz
uwierzytelnione za zgodność z oryginałem kserokopie faktur, aktów notarialnych lub innych dowodów
potwierdzających zrealizowanie wkładu rzeczowego,
przy czym ceny i wskaŝniki kalkulacyjne, kosztorysy
ofertowe podlegają uprzedniemu uzgodnieniu przez
ZDW.
4. Na podstawie przedłoşonych dokumentów ZDW sporządza aneks do porozumienia zgodnie z § 4 ust. 5
oraz z § 5 ust.3.
§ 7. Termin realizacji zadania strony porozumienia
ustalają na 30 wrzesień 2011 roku.
§ 8.
1. Przejmujący dokonuje odbiorów częściowych, a po
zakończeniu realizacji całego zadania dokonuje jego
odbioru końcowego oraz rozliczenia rzeczowofinansowego.
2. ZDW uczestniczy w odbiorach z tytułu współfinansowania zadania.
3. Przejmujący wykorzysta przyznaną dotacje w terminie
nie dłuşszym niş do dnia 15 grudnia 2011 r. Przez
wykorzystanie dotacji rozumie się zapłatę za zrealizowane zadanie, na które dotacja została udzielona.
4. Przejmujący zobowiązuje się do rozliczenia udzielonej
przez Powierzającego dotacji oraz zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji w terminie do 15 dni od określonego w ust. 3 terminu wykorzystania dotacji.
5. Przejmujący w ramach rozliczenia, o którym mowa
w ust. 4 zobowiązuje się do przedłoşenia do ZDW
uwierzytelnionej kopii protokołu odbioru robót potwierdzonego przez inspektora ZDW oraz dokumentów i dowodów księgowych zatwierdzonych do wypłaty, z opisem zawierającym informacje o:
a) zastosowanym trybie wyboru wykonawcy,
b) wysokości kwoty finansowanej z budşetu Województwa,
c) klasyfikacji budşetowej i dekretacji księgowej wydatków,
d) wydatku strukturalnym, wraz z oświadczeniem (informacją) o podleganiu opodatkowaniu podatkiem
VAT.
6. Udzielone w ramach dotacji celowej środki wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem oraz pobrane nie-
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naleşnie lub w nadmiernej wysokości podlegają
zwrotowi na rachunek udzielającego dotacji zgodnie
z postanowieniami art. 252 ustawy o finansach publicznych.
7. Strony dopuszczają oraz deklarują wolę wcześniejszego wykorzystania, rozliczenia oraz zwrotu niewykorzystanej dotacji.
§ 9. Przejmujący oświadcza, şe:
a) wyboru wykonawcy zadania dokona zgodnie
z prawem zamówień publicznych.
b) roboty wykonywane będą na podstawie podlegającego wykonaniu pozwolenia na budowę lub zgłoszeniu przebudowy/remontu uzyskanych odpowiednio we właściwym w sprawie organie oraz
zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego.
c) Przejmujący w SIWZ w warunkach ogólnych umowy z wykonawca wprowadzi zapis, şe wykonawca
udzieli pięcioletniej gwarancji na wykonane roboty.
d) pozyska teren pod inwestycje oraz ureguluje stosunki własnościowe z tym związane
§ 10.
1. Po zakończeniu inwestycji oraz uzyskaniu pozwolenia
na uşytkowanie, Przekazujący wystąpi pisemnie do
ZDW z informacją o planowanym jej przekazaniu. Informacja ta będzie podstawą do wystąpienia przez
ZDW z wnioskiem o przeniesienie praw i obowiązków
wynikających z wydanych wcześniej na rzecz Przekazującego pozwoleń wodnoprawnych na szczególne
korzystanie ze środowiska poprzez odprowadzenie
wód opadowych do ziemi lub wód.
2. Przekazujący po zakończeniu zadania tj. po dokonaniu
końcowego odbioru robót oraz przekazaniu obiektu
do uşytkowania po dokonaniu czynności formalno –
prawnych zgodnie z prawem budowlanym oraz po
uzyskaniu tytułu prawnego przez ZDW do pozwoleń
wodnoprawnych na szczególne korzystanie ze środowiska poprzez odprowadzenie wód opadowych do
ziemi lub wód, zobowiązuje się do nieodpłatnego
przekazania całości inwestycji (wraz z pozyskanymi
nieruchomościami) na rzecz Województwa Małopol-
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skiego w trwałym zarządzie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie.
§ 11.
1. Do niniejszego porozumienia mają zastosowanie
przepisy kodeksu cywilnego, prawa zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych oraz prawa budowlanego.
2. Zmiana postanowień niniejszego porozumienia wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaşności.
§ 12. Spory wynikłe z niniejszego porozumienia
podlegać będą rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla
siedziby Powierzającego.
§ 13. Przejmujący ponosi wszelką odpowiedzialność cywilną wobec Powierzającego oraz osób trzecich
z tytułu ewentualnych roszczeń powstałych w związku
z wykonywaniem lub nienaleşytym wykonaniem powierzonego zadania.
§ 14. Przedmiotowe porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

§ 15. Porozumienia sporządzono w 8 jednobrzmiących egzemplarzach: 3 dla Powierzającego, 2 dla Przejmującego, 3 dla Zarządu Dróg Wojewódzkich.
Powierzający:

Przejmujący:

Wicemarszałek Województwa Małopolskiego:
Roman Ciepiela -

Burmistrz
Miasta i Gminy
Sucha Beskidzka:
Stanisław Lichosyt

Wicemarszałek Województwa Małopolskiego:
Wojciech Kozak
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POROZUMIENIE
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
z dnia 28 kwietnia 2011 r.
zawarte w Krakowie, pomiędzy: Województwem
Małopolskim,
zwanym
dalej
„Powierzającym”,
w imieniu, którego działa Zarząd Województwa Małopolskiego, z siedzibą: 31 – 156 Kraków, ul. Basztowa 22,
reprezentowany przez: PANA ROMANA CIEPIELĘ - Wicemarszałka Województwa Małopolskiego PANA WOJCIECHA KOZAKA - Wicemarszałka Województwa Małopolskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Województwa
Małopolskiego Pani Marty Tylek a Gminą Stryszawa,
zwaną dalej „Przejmującym” w imieniu, której działa
PAN RAFAŁ LASEK- Wójt przy kontrasygnacie Skarbnika
Gminy Pan Sławomir Łaciak NIP 552-10-25-436
§ 1.
1. W oparciu o art. 8 ust. 2a i 18 ust. 2 pkt 11 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst

jedn. Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 8
ust. 2 i 18 pkt 12 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.
o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz.U.
z 2001r., Nr 142, poz. 1590 ze zm.) w związku z art. 20
pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. z 2007 r., Nr 19, poz. 115 ze zm.,
oraz o Uchwałę Sejmiku Województwa Małopolskiego Nr VII/95/11 z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie
powierzenia Gminie Stryszawa wykonania zadania
własnego pn.: „Budowa chodnika oraz kanalizacji
deszczowej przy DW nr 946 Şywiec-Sucha Beskidzka
w miejscowości Kuków i Stryszawa etap VI”, oraz
Uchwałę Rady Gminy Nr VII/47/11 z dnia 26.05.2011 r.
w sprawie przejęcia zadania od Województwa Małopolskiego, Powierzający powierza, a Przejmujący
przejmuje wykonanie powierzonego zadania.
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2. Powierzający powierza, a Przejmujący przejmuje pełnienie funkcji inwestora w zakresie koniecznym dla
prawidłowej realizacji powierzonego zadania.
3. Porozumienie zostaje zawarte na okres realizacji zadania do dnia 30 września 2012 roku.

Poz. 4190

7. Do zawarcia aneksów, o których mowa w § 4, 5 i
6 porozumienia, jak i w zakresie udzielonego upowaşnienia Uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego umocowany jest Dyrektor ZDW.

1. Zadanie realizowane będzie w latach 2011 - 2012
w ramach środków finansowych zatwierdzonych na
dany rok przez Sejmik Województwa Małopolskiego
oraz Radę Gminy.

8. Przekazywanie dotacji, o których mowa w ust. 5 przez
Powierzającego dokonywane będzie w poszczególnych latach na konto Przejmującego po określeniu
ostatecznych kwot dotacji na podstawie aneksu,
o którym mowa w ust. 5. w terminie do 15 dni od daty otrzymania przez Powierzającego pisemnego
wniosku sporządzonego przez Przejmującego.

2. Inspektora nadzoru dla części drogowej wyznacza
ZDW.

9. Za dzień przekazania dotacji uwaşa się dzień obciąşenia rachunku bankowego Powierzającego.

§ 2.

3. Do współpracy przy realizacji niniejszego porozumienia Powierzający upowaşnia Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie z siedzibą w 30–085 Kraków
ul. Głowackiego 56 zwany dalej ZDW.
§ 3. Wartość szacunkowa zadania określonego powyşej, na podstawie wyceny dokonanej przez Przejmującego, wynosi 671.060,00 zł(słownie: sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćdziesiąt złotych 00/100)
i składa się z:
a) wkładu rzeczowego Przejmującego o wartości max
30.900,00 zł
b) wkładu rzeczowego Powierzającego o wartości max
10.880,00 zł
c) robót dla zakresu objętego zadaniem o wartości
629.280,00zł
§ 4.
1. Środki finansowe na realizację zadania zapewnia
Przejmujący, z zastrzeşeniem ust. 2.
2. Celem realizacji Powierzający uczestniczy w kosztach
realizacji zadania do wysokości 50 % wartości zadania określonej w § 3.
3. Na realizację zadania powierzonego niniejszym porozumieniem Powierzający zapewnił środki w 2011 r.
w wysokości do 162.500,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych 00/100),
a w 2012 r.
zapewni
środki
w wysokości
do
162.150,00zł (słownie: sto sześćdziesiąt dwa tysiące
sto pięćdziesiąt złotych 00 /100), w formie dotacji celowej dla Przejmującego. Przekazanie dotacji nastąpi
na podstawie aneksu do niniejszej umowy oparciu
o środki zabezpieczone w budşecie Województwa
Małopolskiego na dany rok.
4. Przejmujący przedłoşy do ZDW niezwłocznie po podpisaniu niniejszego porozumienia uwierzytelnione
kopie kosztorysu inwestorskiego, przy czym ceny lub
inne wskaŝniki kalkulacyjne wymagają uprzedniego
zaopiniowania przez ZDW.
5. Kwoty dotacji zostaną określone ostatecznie po dokonaniu wyboru wykonawcy realizującego zadanie
w formie aneksu do niniejszego porozumienia przy
uwzględnieniu zasad finansowania i rozliczania określonych przez strony niniejszym porozumieniem.
6. Ewentualne koszty związane z regulacją stanów
prawnych gruntów niezbędnych dla realizacji zadania
będą podlegały osobnemu uzgodnieniu w formie
aneksu do niniejszej umowy przy zachowaniu zasad
finansowych przyjętych niniejszą umowa.

§ 5.
1. Przejmujący uczestniczy w kosztach realizacji zadania
w wysokości do 50 % wartości zadania określonej w §
3. w ramach udziału finansowego oraz wkładu rzeczowego w zakresie określonym w § 3 lit. a na podstawie stosownych uchwał Rady Gminy.
2. Przejmujący posiada zabezpieczone środki finansowe
na realizacje udziału finansowego w 2011 r.
w wysokości 141.780,00zł (słownie: sto czterdzieści
jeden tysięcy siedemset osiemdziesiąt złotych 00/100)
a w 2012 r. zapewni środki w wysokości do
162.850,00zł (słownie: sto sześćdziesiąt dwa tysiące
osiemset pięćdziesiąt złotych 00/100) na podstawie
stosownej Uchwały Rady Gminy.
3. Kwoty finansowego udziału Przejmującego w kosztach realizacji zadania zostaną określone ostatecznie
po dokonaniu wyboru wykonawcy realizującego zadanie w formie aneksu do niniejszego porozumienia
przy uwzględnieniu zasad finansowania i rozliczania
określonych przez strony niniejszym porozumieniem.
§ 6.
1. Strony porozumienia ustalają, şe zgodnie z Ustawą
Prawo zamówień publicznych wyłonienia wykonawcy zadania oraz zawarcia umowy dokona Przejmujący.
2. Przejmujący niezwłocznie po dokonaniu wyboru wykonawcy przedkłada do ZDW komplet dokumentacji
z postępowania tj: ogłoszenie o zamówieniu, protokół z postępowania, informację o wyborze wykonawcy wraz z kopią oferty, kopią umowy, kopią kosztorysu ofertowego uwierzytelnione za zgodność
z oryginałem kserokopie faktur lub innych dowodów
poniesionych nakładów potwierdzających zrealizowanie wkładu rzeczowego.
3. W razie realizacji zadania przez gminną jednostkę
budşetową lub gminny zakład budşetowy, Przejmujący niezwłocznie przekazuje stosowne dokumenty
uwierzytelnione za zgodność z oryginałem potwierdzające realizację zadania siłami własnymi oraz uwierzytelnione za zgodność z oryginałem kserokopie faktur, aktów notarialnych lub innych dowodów potwierdzających zrealizowanie wkładu rzeczowego,
przy czym ceny i wskaŝniki kalkulacyjne, kosztorysy
ofertowe podlegają uprzedniemu uzgodnieniu przez
ZDW.
4. Na podstawie przedłoşonych dokumentów ZDW sporządza aneks do porozumienia zgodnie z § 4 ust.
4 oraz z § 5 ust.3.
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§ 7. Strony ustalają termin zakończenia zadania
w 2011 r. do dnia 30 listopada a 2012 r. do dnia 30
września.
§ 8.
1. Przejmujący dokonuje odbiorów częściowych, a po
zakończeniu realizacji całego zadania dokonuje jego
odbioru końcowego oraz rozliczenia rzeczowofinansowego.
2. ZDW uczestniczy w odbiorach z tytułu współfinansowania zadania.
3. Przejmujący wykorzysta przyznane dotacje w terminie
nie dłuşszym niş do dnia do dnia 15 grudnia kaşdego
roku realizacji zadania. Przez wykorzystanie dotacji
rozumie się zapłatę za zrealizowane zadanie, na które
dotacja została udzielona.
4. Przejmujący zobowiązuje się do rozliczenia udzielonych przez Powierzającego w kaşdym roku realizacji
zadania dotacji oraz zwrotu niewykorzystanych kwot
dotacji w terminie do 15 dni od określonego w ust. 3.
terminu wykorzystania dotacji.
5. Przejmujący w ramach rozliczenia, o którym mowa
w ust. 4 zobowiązuje się do przedłoşenia do ZDW
uwierzytelnionej kopii protokołu odbioru robót potwierdzonego przez inspektora ZDW oraz dokumentów i dowodów księgowych zatwierdzonych do wypłaty, z opisem zawierającym informacje o:
a) zastosowanym trybie wyboru wykonawcy,
b) wysokości kwoty finansowanej z budşetu Województwa,
c) klasyfikacji budşetowej i dekretacji księgowej wydatków,
d) wydatku strukturalnym, wraz z oświadczeniem (informacją) o podleganiu opodatkowaniu podatkiem
VAT.
6. Udzielone w ramach dotacji celowych środki wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem oraz pobrane
nienaleşnie lub w nadmiernej wysokości podlegają
zwrotowi na rachunek udzielającego dotacji zgodnie
z postanowieniami art. 252 ustawy o finansach publicznych.
7. Strony dopuszczają oraz deklarują wolę wcześniejszego wykorzystania, rozliczenia oraz zwrotu niewykorzystanych dotacji.

Poz. 4190
§ 10.

1. Po zakończeniu inwestycji oraz uzyskaniu pozwolenia
na uşytkowanie, Przekazujący wystąpi pisemnie do
ZDW z informacją o planowanym jej przekazaniu. Informacja ta będzie podstawą do wystąpienia przez
ZDW z wnioskiem o przeniesienie praw i obowiązków
wynikających z wydanych wcześniej na rzecz Przekazującego pozwoleń wodnoprawnych na szczególne
korzystanie ze środowiska poprzez odprowadzenie
wód opadowych do ziemi lub wód.
2. Przekazujący po zakończeniu zadania tj. po dokonaniu
końcowego odbioru robót oraz przekazaniu obiektu
do uşytkowania po dokonaniu czynności formalno –
prawnych zgodnie z prawem budowlanym oraz po
uzyskaniu tytułu prawnego przez ZDW do pozwoleń
wodnoprawnych na szczególne korzystanie ze środowiska poprzez odprowadzenie wód opadowych do
ziemi lub wód, zobowiązuje się do nieodpłatnego
przekazania całości inwestycji wraz z pozyskanymi
gruntami na rzecz Województwa Małopolskiego
w trwałym zarządzie Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Krakowie.
§ 11.
1. Do niniejszego porozumienia mają zastosowanie
przepisy kodeksu cywilnego, prawa zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych oraz prawa budowlanego.
2. Zmiana postanowień niniejszego Porozumienia wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaşności.
§ 12. Spory wynikłe z niniejszego Porozumienia
podlegać będą rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla
siedziby Powierzającego.
§ 13. Przejmujący ponosi wszelką odpowiedzialność cywilną wobec Powierzającego oraz osób trzecich
z tytułu ewentualnych roszczeń powstałych w związku
z wykonywaniem lub nienaleşytym wykonaniem powierzonego zadania.
§ 14. Przedmiotowe porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§ 15. Porozumienia sporządzono w 8 jednobrzmiących egzemplarzach: 2 dla Powierzającego, 2 dla Przejmującego, 3 dla Zarządu Dróg Wojewódzkich.

§ 9. Przejmujący oświadcza, şe :
a) wyboru wykonawcy zadania dokona zgodnie
z prawem zamówień publicznych
b) roboty wykonywane będą na podstawie podlegającego wykonaniu pozwolenia na budowę lub zgłoszeniu przebudowy/remontu uzyskanych odpowiednio we właściwym w sprawie organie oraz
zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego.
c) w SIWZ w warunkach ogólnych umowy z wykonawca wprowadzi zapis, şe wykonawca udzieli pięcioletniej gwarancji na wykonane roboty.
d) pozyska teren pod inwestycje oraz ureguluje stosunki własnościowe z tym związane
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Powierzający:

Przejmujący:

Wicemarszałek Województwa Małopolskiego:
Roman Ciepiela -

Wójt
Gminy Stryszawa:
Rafał Lasek

Wicemarszałek Województwa Małopolskiego:
Wojciech Kozak
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POROZUMIENIE
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
z dnia 29 kwietnia 2011 r.
zawarte w Krakowie, pomiędzy: Województwem
Małopolskim,
zwanym
dalej
„Powierzającym”,
w imieniu którego działa Zarząd Województwa Małopolskiego, z siedzibą: 31 – 156 Kraków, ul. Basztowa 22,
reprezentowany przez: PANA ROMANA CIEPIELĘ - Wicemarszałka Województwa Małopolskiego PANA WOJCIECHA KOZAKA - Wicemarszałka Województwa Małopolskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Województwa
Małopolskiego Pani Marty Tylek a Miastem i Gminą
Proszowice, zwaną dalej „Przejmującym” w imieniu,
której działa PAN JAN MAKOWSKI - Burmistrz przy
kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Danuty Migas
NIP 682 – 10 – 90 – 177
§ 1.
1. W oparciu o art. 8 ust. 2a i 18 ust. 2 pkt 11 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst
jedn. Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 8
ust. 2 i 18 pkt 12 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.
o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz.U.
z 2001r., Nr 142, poz. 1590 ze zm.) w związku z art. 20
pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. z 2007 r., Nr 19, poz. 115 ze zm.,
oraz o Uchwałę Sejmiku Województwa Małopolskiego Nr VII/95/11 z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie
powierzenia Miastu i Gminie Proszowice wykonania
zadania własnego pn.: „Budowa chodnika w m. Jazdowiczki wzdłuş DW 775 w km od 14+704,6 do
15+501,5”, oraz Uchwałę Rady Miejskiej Nr V/24/2011
z dnia 20.02.2011 r. w sprawie przejęcia zadania od
Województwa Małopolskiego, Powierzający powierza, a Przejmujący przejmuje wykonanie powierzonego zadania.
2. Powierzający powierza, a Przejmujący przejmuje pełnienie funkcji inwestora w zakresie koniecznym dla
prawidłowej realizacji powierzonego zadania.
3. Porozumienie zostaje zawarte na okres realizacji zadania tj. do dnia 30 listopada 2011 roku.
§ 2.
1. Zadanie realizowane będzie w roku 2011 w ramach
środków finansowych zatwierdzonych przez Sejmik
Województwa Małopolskiego oraz Radę Miejską.
2. Inspektora nadzoru dla części drogowej wyznacza
ZDW.
3. Do współpracy przy realizacji niniejszego porozumienia Powierzający upowaşnia Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, z siedzibą: 30–085 Kraków, ul. Głowackiego 56, zwany dalej „ZDW”.
§ 3. Wartość szacunkowa zadania określonego powyşej, na podstawie wyceny dokonanej przez Przejmującego, wynosi 221.243,69 zł (słownie; dwieście dwadzieścia jeden tysięcy dwieście czterdzieści trzy złote
69/100) i składa się z:
a) wkładu rzeczowego Przejmującego o wartości max
13.000,00 zł

b) robót dla zakresu objętego zadaniem o wartości
208.243,69 zł
§ 4.
1. Środki finansowe na realizację zadania zapewnia
Przejmujący, z zastrzeşeniem ust. 2.
2. Celem realizacji Powierzający uczestniczy w kosztach
realizacji zadania do wysokości 50 % wartości zadania określonej w § 3.
3. Na realizację zadania powierzonego niniejszym porozumieniem Powierzający zapewnił środki w 2011 r.
w wysokości 110.621,84 zł (słownie: sto dziesięć tysięcy sześćset dwadzieścia jeden złotych 84/100),
w formie dotacji celowej dla Przejmującego.
4. Przejmujący przedłoşy do ZDW niezwłocznie po podpisaniu niniejszego porozumienia uwierzytelnione
kopie kosztorysu inwestorskiego, przy czym ceny lub
inne wskaŝniki kalkulacyjne wymagają uprzedniego
zaopiniowania przez ZDW.
5. Kwota dotacji zostanie określona ostatecznie po dokonaniu wyboru wykonawcy realizującego zadanie
w formie aneksu do niniejszego porozumienia przy
uwzględnieniu zasad finansowania i rozliczania określonych przez strony niniejszym porozumieniem.
6. Ewentualne koszty związane z regulacją stanów
prawnych gruntów niezbędnych dla realizacji zadania będą podlegały osobnemu uzgodnieniu w formie
aneksu do niniejszej umowy przy zachowaniu zasad
finansowych przyjętych niniejszą umowa.
7. Do zawarcia aneksów, o których mowa w § 4, 5 i 6
porozumienia, jak i w zakresie udzielonego upowaşnienia Uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego umocowany jest Dyrektor ZDW.
8. Przekazywanie dotacji, o której mowa w ust. 5 przez
Powierzającego dokonywane będzie na konto Przejmującego po określeniu ostatecznej kwoty dotacji na
podstawie aneksu, o którym mowa w ust.5.
w terminie do 15 dni od daty otrzymania przez Powierzającego pisemnego wniosku sporządzonego
przez Przejmującego.
9. Za dzień przekazania dotacji uwaşa się dzień obciąşenia rachunku bankowego Powierzającego.
§ 5.
1. Przejmujący uczestniczy w kosztach realizacji zadania
w wysokości do 50 % wartości zadania określonej
w § 3. w ramach udziału finansowego na podstawie
stosownych uchwał Rady Miejskiej.
2. Przejmujący posiada zabezpieczone środki finansowe
na realizację udziału finansowego w 2011 r.
w wysokości do 97.621,85 zł (słownie: dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset dwadzieścia jeden złotych 85/100) na podstawie stosownej Uchwały Rady
Miejskiej.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 444

– 28063 –

3. Kwota finansowego udziału Przejmującego w kosztach realizacji zadania zostanie określona ostatecznie
po dokonaniu wyboru wykonawcy realizującego zadanie w formie aneksu do niniejszego porozumienia
przy uwzględnieniu zasad finansowania i rozliczania
określonych przez strony niniejszym porozumieniem.
§ 6.
1. Strony porozumienia ustalają, şe zgodnie z Ustawą
Prawo zamówień publicznych wyłonienia wykonawcy zadania oraz zawarcia umowy dokona Przejmujący.
2. Przejmujący niezwłocznie po dokonaniu wyboru wykonawcy przedkłada do ZDW komplet dokumentacji
z postępowania tj.: ogłoszenie o zamówieniu, protokół z postępowania, informację o wyborze wykonawcy wraz z kopią oferty, kopią umowy, kopią kosztorysu ofertowego uwierzytelnione za zgodność
z oryginałem kserokopie faktur lub innych dowodów
poniesionych nakładów potwierdzających zrealizowanie wkładu rzeczowego.
3. W razie realizacji zadania przez gminną jednostkę
budşetową lub gminny zakład budşetowy, Przejmujący niezwłocznie przekazuje stosowne dokumenty
uwierzytelnione za zgodność z oryginałem potwierdzające realizację zadania siłami własnymi oraz
uwierzytelnione za zgodność z oryginałem kserokopie faktur, aktów notarialnych lub innych dowodów
potwierdzających zrealizowanie wkładu rzeczowego,
przy czym ceny i wskaŝniki kalkulacyjne, kosztorysy
ofertowe podlegają uprzedniemu uzgodnieniu przez
ZDW.
4. Na podstawie przedłoşonych dokumentów ZDW sporządza aneks do porozumienia zgodnie z § 4 ust. 5
oraz z § 5 ust.3.
§ 7. Termin realizacji zadania strony porozumienia
ustalają na 30 listopada 2011 roku.
§ 8.
1. Przejmujący dokonuje odbiorów częściowych, a po
zakończeniu realizacji całego zadania dokonuje jego
odbioru końcowego oraz rozliczenia rzeczowofinansowego.
2. ZDW uczestniczy w odbiorach z tytułu współfinansowania zadania.
3. Przejmujący wykorzysta przyznaną dotacje w terminie nie dłuşszym niş do dnia 15 grudnia 2011 r.
Przez wykorzystanie dotacji rozumie się zapłatę za
zrealizowane zadanie, na które dotacja została
udzielona.
4. Przejmujący zobowiązuje się do rozliczenia udzielonej przez Powierzającego dotacji oraz zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji w terminie do 15 dni
od określonego w ust. 3 terminu wykorzystania dotacji.
5. Przejmujący w ramach rozliczenia, o którym mowa
w ust. 4 zobowiązuje się do przedłoşenia do ZDW
uwierzytelnionej kopii protokołu odbioru robót potwierdzonego przez inspektora ZDW oraz dokumentów i dowodów księgowych zatwierdzonych do wypłaty, z opisem zawierającym informacje o:
a) zastosowanym trybie wyboru wykonawcy,
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b) wysokości kwoty finansowanej z budşetu Województwa,
c) klasyfikacji budşetowej i dekretacji księgowej wydatków,
d) wydatku strukturalnym, wraz z oświadczeniem (informacją) o podleganiu opodatkowaniu podatkiem
VAT.
6. Udzielone w ramach dotacji celowej środki wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem oraz pobrane
nienaleşnie lub w nadmiernej wysokości podlegają
zwrotowi na rachunek udzielającego dotacji zgodnie
z postanowieniami art. 252 ustawy o finansach publicznych.
7. Strony dopuszczają oraz deklarują wolę wcześniejszego wykorzystania, rozliczenia oraz zwrotu niewykorzystanej dotacji.
§ 9. Przejmujący oświadcza, şe:
a) wyboru wykonawcy zadania dokona zgodnie
z prawem zamówień publicznych.
b) roboty wykonywane będą na podstawie podlegającego wykonaniu pozwolenia na budowę lub zgłoszeniu przebudowy/remontu uzyskanych odpowiednio we właściwym w sprawie organie oraz
zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego.
c) Przejmujący w SIWZ w warunkach ogólnych umowy z wykonawca wprowadzi zapis, şe wykonawca
udzieli pięcioletniej gwarancji na wykonane roboty.
d) pozyska teren pod inwestycje oraz ureguluje stosunki własnościowe z tym związane
§ 10.
1. Po zakończeniu inwestycji oraz uzyskaniu pozwolenia
na uşytkowanie, Przekazujący wystąpi pisemnie do
ZDW z informacją o planowanym jej przekazaniu. Informacja ta będzie podstawą do wystąpienia przez
ZDW z wnioskiem o przeniesienie praw i obowiązków
wynikających z wydanych wcześniej na rzecz Przekazującego pozwoleń wodnoprawnych na szczególne
korzystanie ze środowiska poprzez odprowadzenie
wód opadowych do ziemi lub wód.
2. Przekazujący po zakończeniu zadania tj. po dokonaniu
końcowego odbioru robót oraz przekazaniu obiektu
do uşytkowania po dokonaniu czynności formalno –
prawnych zgodnie z prawem budowlanym oraz po
uzyskaniu tytułu prawnego przez ZDW do pozwoleń
wodnoprawnych na szczególne korzystanie ze środowiska poprzez odprowadzenie wód opadowych do
ziemi lub wód, zobowiązuje się do nieodpłatnego
przekazania całości inwestycji (wraz z pozyskanymi
nieruchomościami) na rzecz Województwa Małopolskiego w trwałym zarządzie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie.
§ 11.
1. Do niniejszego porozumienia mają zastosowanie
przepisy kodeksu cywilnego, prawa zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych oraz prawa budowlanego.
2. Zmiana postanowień niniejszego porozumienia wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaşności.
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§ 12. Spory wynikłe z niniejszego porozumienia
podlegać będą rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla
siedziby Powierzającego.
§ 13. Przejmujący ponosi wszelką odpowiedzialność cywilną wobec Powierzającego oraz osób trzecich
z tytułu ewentualnych roszczeń powstałych w związku
z wykonywaniem lub nienaleşytym wykonaniem powierzonego zadania.
§ 14. Przedmiotowe porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
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§ 15. Porozumienia sporządzono w 8 jednobrzmiących egzemplarzach: 3 dla Powierzającego, 2 dla Przejmującego, 3 dla Zarządu Dróg Wojewódzkich.
Powierzający:

Przejmujący:

Wicemarszałek Województwa Małopolskiego:
Roman Ciepiela -

Burmistrz Miasta
i Gminy Proszowice:
Jan Makowski

Wicemarszałek Województwa Małopolskiego:
Wojciech Kozak

4191
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POROZUMIENIE
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
z dnia 8 czerwca 2011 r.
zawarte w Krakowie, pomiędzy: Województwem
Małopolskim,
zwanym
dalej
„Powierzającym”,
w imieniu, którego działa Zarząd Województwa Małopolskiego, z siedzibą: 31 – 156 Kraków, ul. Basztowa 22,
reprezentowany przez: PANA ROMANA CIEPIELĘ - Wicemarszałka Województwa Małopolskiego PANA WOJCIECHA KOZAKA - Wicemarszałka Województwa Małopolskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Województwa
Małopolskiego Pani Marty Tylek a Gminą Trzciana, zwaną dalej „Przejmującym” w imieniu, której działa PAN
JÓZEF NOWAK - Wójt przy kontrasygnacie Skarbnika
Gminy Pani Boşeny Jagielskiej NIP 868 – 10 – 21 – 259
§ 1.
1. W oparciu o art. 8 ust. 2a i 18 ust. 2 pkt 11 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst
jedn. Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 8
ust. 2 i 18 pkt 12 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.
o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz.U.
z 2001r., Nr 142, poz. 1590 ze zm.) w związku z art. 20
pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. z 2007 r., Nr 19, poz. 115 ze zm.,
oraz o Uchwałę Sejmiku Województwa Małopolskiego Nr VII/95/11 z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie
powierzenia Gminie Trzciana wykonania zadania
własnego pn.: „Budowa chodnika i kanalizacji burzowej przy DW 966 Wieliczka – Tymowa na odcinku
160 w km 2+535 - 3+366 w m. Leszczyna i w m.
Trzciana”, oraz Uchwałę Rady Gminy Nr VI/43/11
z dnia 6.06.2011 r. w sprawie przejęcia zadania od
Województwa Małopolskiego, Powierzający powierza, a Przejmujący przejmuje wykonanie powierzonego zadania.
2. Powierzający powierza, a Przejmujący przejmuje pełnienie funkcji inwestora w zakresie koniecznym dla
prawidłowej realizacji powierzonego zadania.
3. Porozumienie zostaje zawarte na okres realizacji zadania tj. do dnia 31 sierpnia 2012 roku.
§ 2.
1. Zadanie realizowane będzie w latach 2011 - 2012
w ramach środków finansowych zatwierdzonych na

dany rok przez Sejmik Województwa Małopolskiego
oraz Radę Gminy.
2. Inspektora nadzoru dla części drogowej wyznacza
ZDW.
3. Do współpracy przy realizacji niniejszego porozumienia Powierzający upowaşnia Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie z siedzibą w 30–085 Kraków
ul. Głowackiego 56 zwany dalej ZDW.
§ 3. Wartość szacunkowa zadania określonego powyşej, na podstawie wyceny dokonanej przez Przejmującego, wynosi 859.436,08 zł (słownie: osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści sześć złotych 08/100) i składa się z:
a) wkładu rzeczowego Przejmującego o wartości max
155.000,00 zł
b) robót dla zakresu objętego zadaniem o wartości
704.436,08zł
§ 4.
1. Środki finansowe na realizację zadania zapewnia
Przejmujący, z zastrzeşeniem ust. 2.
2. Celem realizacji Powierzający uczestniczy w kosztach
realizacji zadania do wysokości 50 % wartości zadania określonej w § 3.
3. Na realizację zadania powierzonego niniejszym porozumieniem Powierzający zapewnił środki w 2011 r.
w wysokości do 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100), a w 2012 r. zapewni środki
w wysokości do 229.436,08 zł (słownie: dwieście
dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści
sześć złotych 08/100), w formie dotacji celowej dla
Przejmującego. Przekazanie dotacji nastąpi na podstawie aneksu do niniejszej umowy oparciu o środki
zabezpieczone w budşecie Województwa Małopolskiego na dany rok.
4. Przejmujący przedłoşy do ZDW niezwłocznie po podpisaniu niniejszego porozumienia uwierzytelnione
kopie kosztorysu inwestorskiego, przy czym ceny lub
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inne wskaŝniki kalkulacyjne wymagają uprzedniego
zaopiniowania przez ZDW.
5. Kwoty dotacji zostaną określone ostatecznie po dokonaniu wyboru wykonawcy realizującego zadanie
w formie aneksu do niniejszego porozumienia przy
uwzględnieniu zasad finansowania i rozliczania określonych przez strony niniejszym porozumieniem.
6. Ewentualne koszty związane z regulacją stanów
prawnych gruntów niezbędnych dla realizacji zadania będą podlegały osobnemu uzgodnieniu w formie
aneksu do niniejszej umowy przy zachowaniu zasad
finansowych przyjętych niniejszą umowa.
7. Do zawarcia aneksów, o których mowa w § 4, 5 i 6
porozumienia, jak i w zakresie udzielonego upowaşnienia Uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego umocowany jest Dyrektor ZDW.
8. Przekazywanie dotacji, o których mowa w ust. 5 przez
Powierzającego dokonywane będzie w poszczególnych latach na konto Przejmującego po określeniu
ostatecznych kwot dotacji na podstawie aneksu,
o którym mowa w ust. 5. w terminie do 15 dni od daty otrzymania przez Powierzającego pisemnego
wniosku sporządzonego przez Przejmującego.
9. Za dzień przekazania dotacji uwaşa się dzień obciąşenia rachunku bankowego Powierzającego.
§ 5.
1. Przejmujący uczestniczy w kosztach realizacji zadania
w wysokości do 50 % wartości zadania określonej
w § 3. w ramach udziału finansowego oraz wkładu
rzeczowego w zakresie określonym w § 3 lit. a na
podstawie stosownych uchwał Rady Gminy.
2. Przejmujący posiada zabezpieczone środki finansowe
na realizacje udziału finansowego w 2011 r.
w wysokości do 120.000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) a w 2012 r. zapewni środki w wysokości do 155.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100) na podstawie
stosownej Uchwały Rady Gminy.
3. Kwoty finansowego udziału Przejmującego w kosztach realizacji zadania zostaną określone ostatecznie
po dokonaniu wyboru wykonawcy realizującego zadanie w formie aneksu do niniejszego porozumienia
przy uwzględnieniu zasad finansowania i rozliczania
określonych przez strony niniejszym porozumieniem.
§ 6.
1. Strony porozumienia ustalają, şe zgodnie z Ustawą
Prawo zamówień publicznych wyłonienia wykonawcy zadania oraz zawarcia umowy dokona Przejmujący.
2. Przejmujący niezwłocznie po dokonaniu wyboru wykonawcy przedkłada do ZDW komplet dokumentacji
z postępowania tj.: ogłoszenie o zamówieniu, protokół z postępowania, informację o wyborze wykonawcy wraz z kopią oferty, kopią umowy, kopią kosztorysu ofertowego uwierzytelnione za zgodność z oryginałem kserokopie faktur lub innych dowodów poniesionych nakładów potwierdzających zrealizowanie
wkładu rzeczowego.
3. W razie realizacji zadania przez gminną jednostkę
budşetową lub gminny zakład budşetowy, Przejmu-
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jący niezwłocznie przekazuje stosowne dokumenty
uwierzytelnione za zgodność z oryginałem potwierdzające realizację zadania siłami własnymi oraz
uwierzytelnione za zgodność z oryginałem kserokopie faktur, aktów notarialnych lub innych dowodów
potwierdzających zrealizowanie wkładu rzeczowego,
przy czym ceny i wskaŝniki kalkulacyjne, kosztorysy
ofertowe podlegają uprzedniemu uzgodnieniu przez
ZDW.
4. Na podstawie przedłoşonych dokumentów ZDW sporządza aneks do porozumienia zgodnie z § 4 ust. 4
oraz z § 5 ust.3.
§ 7. Strony ustalają termin zakończenia zadania
w 2011r. do dnia 30 listopada a w 2012 r. do dnia 31
sierpnia.
§ 8.
1. Przejmujący dokonuje odbiorów częściowych, a po
zakończeniu realizacji całego zadania dokonuje jego
odbioru końcowego oraz rozliczenia rzeczowofinansowego.
2. ZDW uczestniczy w odbiorach z tytułu współfinansowania zadania.
3. Przejmujący wykorzysta przyznane dotacje w terminie
nie dłuşszym niş do dnia do dnia 15 grudnia kaşdego
roku realizacji zadania. Przez wykorzystanie dotacji
rozumie się zapłatę za zrealizowane zadanie, na które
dotacja została udzielona.
4. Przejmujący zobowiązuje się do rozliczenia udzielonych przez Powierzającego w kaşdym roku realizacji
zadania dotacji oraz zwrotu niewykorzystanych kwot
dotacji w terminie do 15 dni od określonego w ust. 3.
terminu wykorzystania dotacji.
5. Przejmujący w ramach rozliczenia, o którym mowa
w ust. 4 zobowiązuje się do przedłoşenia do ZDW
uwierzytelnionej kopii protokołu odbioru robót potwierdzonego przez inspektora ZDW oraz dokumentów i dowodów księgowych zatwierdzonych do wypłaty, z opisem zawierającym informacje o:
a) zastosowanym trybie wyboru wykonawcy,
b) wysokości kwoty finansowanej z budşetu Województwa,
c) klasyfikacji budşetowej i dekretacji księgowej wydatków,
d) wydatku strukturalnym, wraz z oświadczeniem (informacją) o podleganiu opodatkowaniu podatkiem
VAT.
6. Udzielone w ramach dotacji celowych środki wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem oraz pobrane
nienaleşnie lub w nadmiernej wysokości podlegają
zwrotowi na rachunek udzielającego dotacji zgodnie
z postanowieniami art. 252 ustawy o finansach publicznych.
7. Strony dopuszczają oraz deklarują wolę wcześniejszego wykorzystania, rozliczenia oraz zwrotu niewykorzystanych dotacji.
§ 9. Przejmujący oświadcza, şe :
a) wyboru wykonawcy zadania dokona zgodnie
z prawem zamówień publicznych
b) roboty wykonywane będą na podstawie podlegającego wykonaniu pozwolenia na budowę lub zgło-

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 444

– 28066 –

szeniu przebudowy/remontu uzyskanych odpowiednio we właściwym w sprawie organie oraz
zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego.
c) w SIWZ w warunkach ogólnych umowy z wykonawca wprowadzi zapis, şe wykonawca udzieli pięcioletniej gwarancji na wykonane roboty.
d) pozyska teren pod inwestycje oraz ureguluje stosunki własnościowe z tym związane
§ 10.
1. Po zakończeniu inwestycji oraz uzyskaniu pozwolenia
na uşytkowanie, Przekazujący wystąpi pisemnie do
ZDW z informacją o planowanym jej przekazaniu. Informacja ta będzie podstawą do wystąpienia przez
ZDW z wnioskiem o przeniesienie praw i obowiązków
wynikających z wydanych wcześniej na rzecz Przekazującego pozwoleń wodnoprawnych na szczególne
korzystanie ze środowiska poprzez odprowadzenie
wód opadowych do ziemi lub wód.
2. Przekazujący po zakończeniu zadania tj. po dokonaniu
końcowego odbioru robót oraz przekazaniu obiektu
do uşytkowania po dokonaniu czynności formalno –
prawnych zgodnie z prawem budowlanym oraz po
uzyskaniu tytułu prawnego przez ZDW do pozwoleń
wodnoprawnych na szczególne korzystanie ze środowiska poprzez odprowadzenie wód opadowych do
ziemi lub wód, zobowiązuje się do nieodpłatnego
przekazania całości inwestycji wraz z pozyskanymi
gruntami na rzecz Województwa Małopolskiego
w trwałym zarządzie Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Krakowie.
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§ 11.

1. Do niniejszego porozumienia mają zastosowanie
przepisy kodeksu cywilnego, prawa zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych oraz prawa budowlanego.
2. Zmiana postanowień niniejszego Porozumienia wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaşności.
§ 12. Spory wynikłe z niniejszego Porozumienia
podlegać będą rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla
siedziby Powierzającego.
§ 13. Przejmujący ponosi wszelką odpowiedzialność cywilną wobec Powierzającego oraz osób trzecich
z tytułu ewentualnych roszczeń powstałych w związku
z wykonywaniem lub nienaleşytym wykonaniem powierzonego zadania.
§ 14. Przedmiotowe porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§ 15. Porozumienia sporządzono w 8 jednobrzmiących egzemplarzach: 3 dla Powierzającego, 2 dla Przejmującego, 3 dla Zarządu Dróg Wojewódzkich.
Powierzający:

Przejmujący:

Wicemarszałek Województwa Małopolskiego:
Roman Ciepiela -

Wójt Gminy Trzciana:
Józef Nowak

Wicemarszałek Województwa Małopolskiego:
Wojciech Kozak
4192
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POROZUMIENIE
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
z dnia 20 maja 2011 r.
zawarte w Krakowie, pomiędzy: Województwem
Małopolskim,
zwanym
dalej
„Powierzającym”,
w imieniu którego działa Zarząd Województwa Małopolskiego, z siedzibą: 31 – 156 Kraków, ul. Basztowa 22,
reprezentowany przez: PANA ROMANA CIEPIELĘ - Wicemarszałka Województwa Małopolskiego PANA WOJCIECHA KOZAKA - Wicemarszałka Województwa Małopolskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Województwa
Małopolskiego Pani Marty Tylek a Miastem Grybów,
zwaną dalej „Przejmującym” w imieniu, której działa
PAN PIOTR PIECHNIK - Burmistrz przy kontrasygnacie
Skarbnika Gminy Pani Janiny Ruda NIP 738 – 10 – 10 –
274
§ 1.
1. W oparciu o art. 8 ust. 2a i 18 ust. 2 pkt 11 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst
jedn. Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art.
8 ust. 2 i 18 pkt 12 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.
o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz.U.
z 2001r., Nr 142, poz. 1590 ze zm.) w związku z art. 20
pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. z 2007 r., Nr 19, poz. 115 ze zm.,
oraz o Uchwałę Sejmiku Województwa Małopolskie-

go Nr VII/95/11 z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie
powierzenia Miastu Grybów wykonania zadania własnego pn.: „Budowa chodnika wraz z odwodnieniem
w pasie DW 981 Zborowice – Krzyşówka w m. Grybów – Biała Wyşna”, oraz Uchwałę Rady Miejskiej
Nr VIII/30/2011 z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie przejęcia zadania od Województwa Małopolskiego, Powierzający powierza, a Przejmujący przejmuje wykonanie powierzonego zadania.
2. Powierzający powierza, a Przejmujący przejmuje pełnienie funkcji inwestora w zakresie koniecznym dla
prawidłowej realizacji powierzonego zadania.
3. Porozumienie zostaje zawarte na okres realizacji zadania tj. do dnia 30 listopada 2011 roku.
§ 2.
1. Zadanie realizowane będzie w roku 2011 w ramach
środków finansowych zatwierdzonych przez Sejmik
Województwa Małopolskiego oraz Radę Miejską.
2. Inspektora nadzoru dla części drogowej wyznacza
ZDW.
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3. Do współpracy przy realizacji niniejszego porozumienia Powierzający upowaşnia Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, z siedzibą: 30–085 Kraków, ul. Głowackiego 56, zwany dalej „ZDW”.
§ 3. Wartość szacunkowa zadania określonego powyşej, na podstawie wyceny dokonanej przez Przejmującego, wynosi 604.000,00 zł (słownie: sześćset cztery
tysiące złotych 00/100) i składa się z:
a) wkładu rzeczowego Przejmującego o wartości max
15.000,00 zł
b) robót dla zakresu objętego zadaniem o wartości
589.000,00 zł
§ 4.
1. Środki finansowe na realizację zadania zapewnia
Przejmujący, z zastrzeşeniem ust. 2.
2. Celem realizacji Powierzający uczestniczy w kosztach
realizacji zadania do wysokości 50 % wartości zadania określonej w § 3.
3. Na realizację zadania powierzonego niniejszym porozumieniem Powierzający zapewnił środki w 2011 r.
w wysokości do 302.000,00 zł (słownie: trzysta dwa
tysiące złotych 00/100), w formie dotacji celowej dla
Przejmującego.
4. Przejmujący przedłoşy do ZDW niezwłocznie po podpisaniu niniejszego porozumienia uwierzytelnione
kopie kosztorysu inwestorskiego, przy czym ceny lub
inne wskaŝniki kalkulacyjne wymagają uprzedniego
zaopiniowania przez ZDW.
5. Kwota dotacji zostanie określona ostatecznie po dokonaniu wyboru wykonawcy realizującego zadanie
w formie aneksu do niniejszego porozumienia przy
uwzględnieniu zasad finansowania i rozliczania określonych przez strony niniejszym porozumieniem.
6. Ewentualne koszty związane z regulacją stanów
prawnych gruntów niezbędnych dla realizacji zadania
będą podlegały osobnemu uzgodnieniu w formie
aneksu do niniejszej umowy przy zachowaniu zasad
finansowych przyjętych niniejszą umowa.
7. Do zawarcia aneksów, o których mowa w § 4, 5 i 6
porozumienia, jak i w zakresie udzielonego upowaşnienia Uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego umocowany jest Dyrektor ZDW.
8. Przekazywanie dotacji, o której mowa w ust. 5 przez
Powierzającego dokonywane będzie na konto Przejmującego po określeniu ostatecznej kwoty dotacji na
podstawie
aneksu,
o którym
mowa
w ust.5.
w terminie do 15 dni od daty otrzymania przez Powierzającego pisemnego wniosku sporządzonego
przez Przejmującego.
9. Za dzień przekazania dotacji uwaşa się dzień obciąşenia rachunku bankowego Powierzającego.
§ 5.
1. Przejmujący uczestniczy w kosztach realizacji zadania
w wysokości do 50 % wartości zadania określonej
w § 3. w ramach udziału finansowego na podstawie
stosownych uchwał Rady Miejskiej.
2. Przejmujący posiada zabezpieczone środki finansowe
na realizację udziału finansowego w 2011 r.
w wysokości do 287.000,00 zł (słownie: dwieście
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osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100) na podstawie stosownej Uchwały Rady Miejskiej.
3. Kwota finansowego udziału Przejmującego w kosztach realizacji zadania zostanie określona ostatecznie po dokonaniu wyboru wykonawcy realizującego
zadanie w formie aneksu do niniejszego porozumienia przy uwzględnieniu zasad finansowania
i rozliczania określonych przez strony niniejszym porozumieniem.
§ 6.
1. Strony porozumienia ustalają, şe zgodnie z Ustawą
Prawo zamówień publicznych wyłonienia wykonawcy zadania oraz zawarcia umowy dokona Przejmujący.
2. Przejmujący niezwłocznie po dokonaniu wyboru wykonawcy przedkłada do ZDW komplet dokumentacji
z postępowania tj.: ogłoszenie o zamówieniu, protokół z postępowania, informację o wyborze wykonawcy wraz z kopią oferty, kopią umowy, kopią kosztorysu ofertowego uwierzytelnione za zgodność
z oryginałem kserokopie faktur lub innych dowodów
poniesionych nakładów potwierdzających zrealizowanie wkładu rzeczowego.
3. W razie realizacji zadania przez gminną jednostkę
budşetową lub gminny zakład budşetowy, Przejmujący niezwłocznie przekazuje stosowne dokumenty
uwierzytelnione za zgodność z oryginałem potwierdzające realizację zadania siłami własnymi oraz
uwierzytelnione za zgodność z oryginałem kserokopie faktur, aktów notarialnych lub innych dowodów
potwierdzających zrealizowanie wkładu rzeczowego,
przy czym ceny i wskaŝniki kalkulacyjne, kosztorysy
ofertowe podlegają uprzedniemu uzgodnieniu przez
ZDW.
4. Na podstawie przedłoşonych dokumentów ZDW sporządza aneks do porozumienia zgodnie z § 4 ust.
5 oraz z § 5 ust.3.
§ 7. Termin realizacji zadania strony porozumienia
ustalają na 30 listopada 2011 roku.
§ 8.
1. Przejmujący dokonuje odbiorów częściowych, a po
zakończeniu realizacji całego zadania dokonuje jego
odbioru końcowego oraz rozliczenia rzeczowofinansowego.
2. ZDW uczestniczy w odbiorach z tytułu współfinansowania zadania.
3. Przejmujący wykorzysta przyznaną dotacje w terminie
nie dłuşszym niş do dnia 15 grudnia 2011 r. Przez
wykorzystanie dotacji rozumie się zapłatę za zrealizowane zadanie, na które dotacja została udzielona
4. Przejmujący zobowiązuje się do rozliczenia udzielonej
przez Powierzającego dotacji oraz zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji w terminie do 15 dni od określonego w ust. 3 terminu wykorzystania dotacji.
5. Przejmujący w ramach rozliczenia, o którym mowa
w ust. 4 zobowiązuje się do przedłoşenia do ZDW
uwierzytelnionej kopii protokołu odbioru robót potwierdzonego przez inspektora ZDW oraz dokumentów i dowodów księgowych zatwierdzonych do wypłaty, z opisem zawierającym informacje o:
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a) zastosowanym trybie wyboru wykonawcy,
b) wysokości kwoty finansowanej z budşetu Województwa,
c) klasyfikacji budşetowej i dekretacji księgowej wydatków,
d) wydatku strukturalnym, wraz z oświadczeniem (informacją) o podleganiu opodatkowaniu podatkiem
VAT.
6. Udzielone w ramach dotacji celowej środki wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem oraz pobrane
nienaleşnie lub w nadmiernej wysokości podlegają
zwrotowi na rachunek udzielającego dotacji zgodnie
z postanowieniami art. 252 ustawy o finansach publicznych.
7. Strony dopuszczają oraz deklarują wolę wcześniejszego wykorzystania, rozliczenia oraz zwrotu niewykorzystanej dotacji.
§ 9. Przejmujący oświadcza, şe :
a) wyboru wykonawcy zadania dokona zgodnie
z prawem zamówień publicznych.
b) roboty wykonywane będą na podstawie podlegającego wykonaniu pozwolenia na budowę lub zgłoszeniu przebudowy/remontu uzyskanych odpowiednio we właściwym w sprawie organie oraz
zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego.
c) Przejmujący w SIWZ w warunkach ogólnych umowy z wykonawca wprowadzi zapis, şe wykonawca
udzieli pięcioletniej gwarancji na wykonane roboty.
d) pozyska teren pod inwestycje oraz ureguluje stosunki własnościowe z tym związane
§ 10.
1. Po zakończeniu inwestycji oraz uzyskaniu pozwolenia
na uşytkowanie, Przekazujący wystąpi pisemnie do
ZDW z informacją o planowanym jej przekazaniu. Informacja ta będzie podstawą do wystąpienia przez
ZDW z wnioskiem o przeniesienie praw i obowiązków
wynikających z wydanych wcześniej na rzecz Przekazującego pozwoleń wodnoprawnych na szczególne
korzystanie ze środowiska poprzez odprowadzenie
wód opadowych do ziemi lub wód.
2. Przekazujący po zakończeniu zadania tj. po dokonaniu
końcowego odbioru robót oraz przekazaniu obiektu
do uşytkowania po dokonaniu czynności formalno –
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prawnych zgodnie z prawem budowlanym oraz po
uzyskaniu tytułu prawnego przez ZDW do pozwoleń
wodnoprawnych na szczególne korzystanie ze środowiska poprzez odprowadzenie wód opadowych do
ziemi lub wód, zobowiązuje się do nieodpłatnego
przekazania całości inwestycji (wraz z pozyskanymi
nieruchomościami) na rzecz Województwa Małopolskiego w trwałym zarządzie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie.
§ 11.
1. Do niniejszego porozumienia mają zastosowanie
przepisy kodeksu cywilnego, prawa zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych oraz prawa budowlanego.
2. Zmiana postanowień niniejszego porozumienia wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaşności.
§ 12. Spory wynikłe z niniejszego porozumienia
podlegać będą rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla
siedziby Powierzającego.
§ 13. Przejmujący ponosi wszelką odpowiedzialność cywilną wobec Powierzającego oraz osób trzecich
z tytułu ewentualnych roszczeń powstałych w związku
z wykonywaniem lub nienaleşytym wykonaniem powierzonego zadania.
§ 14. Przedmiotowe porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§ 15. Porozumienia sporządzono w 8 jednobrzmiących egzemplarzach: 3 dla Powierzającego, 2 dla Przejmującego, 3 dla Zarządu Dróg Wojewódzkich.
Powierzający:

Przejmujący:

Wicemarszałek Województwa Małopolskiego:
Roman Ciepiela -

Burmistrz Miasta
Grybów:
Piotr Piechnik

Wicemarszałek Województwa Małopolskiego:
Wojciech Kozak
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POROZUMIENIE
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
z dnia 5 maja 2011 r.
zawarte w Krakowie, pomiędzy: Województwem
Małopolskim,
zwanym
dalej
„Powierzającym”,
w imieniu, którego działa Zarząd Województwa Małopolskiego, z siedzibą: 31 – 156 Kraków, ul. Basztowa 22,
reprezentowany przez: PANA ROMANA CIEPIELĘ - Wicemarszałka Województwa Małopolskiego PANA WOJCIECHA KOZAKA - Wicemarszałka Województwa Małopolskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Województwa
Małopolskiego Pani Marty Tylek a Gminą Łącko, zwaną
dalej „Przejmującym” w imieniu, której działa PAN JA-

NUSZ KLAG - Wójt przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Ireny Owsianki NIP 734 – 25 – 53 – 651
§ 1.
1. W oparciu o art. 8 ust. 2a i 18 ust. 2 pkt 11 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst
jedn. Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 8
ust. 2 i 18 pkt 12 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.
o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz.U.
z 2001r., Nr 142, poz. 1590 ze zm.) w związku z art. 20
pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach pu-
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blicznych (tekst jedn. z 2007 r., Nr 19, poz. 115 ze zm.,
oraz o Uchwałę Sejmiku Województwa Małopolskiego Nr VII/95/11 z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie
powierzenia Gminie Łącko wykonania zadania własnego pn.: „Budowa lewostronnego chodnika
w ciągu DW 969 w km od 48+895,94 do 50+385,49
w m. Łącko i Maszkowice”, oraz Uchwałę Rady Gminy Nr 53/04/2011 z dnia4.05.2011r.w sprawie przejęcia zadania od Województwa Małopolskiego, Powierzający powierza, a Przejmujący przejmuje wykonanie
powierzonego zadania.
2. Powierzający powierza, a Przejmujący przejmuje pełnienie funkcji inwestora w zakresie koniecznym dla
prawidłowej realizacji powierzonego zadania.
3. Porozumienie zostaje zawarte na okres realizacji zadania tj. do dnia 30 listopada 2012 roku.
§ 2.
1. Zadanie realizowane będzie w latach 2011 - 2012
w ramach środków finansowych zatwierdzonych na
dany rok przez Sejmik Województwa Małopolskiego
oraz Radę Gminy.
2. Inspektora nadzoru dla części drogowej wyznacza
ZDW.
3. Do współpracy przy realizacji niniejszego porozumienia Powierzający upowaşnia Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie z siedzibą w 30–085 Kraków
ul. Głowackiego 56 zwany dalej ZDW.
§ 3. Wartość szacunkowa zadania określonego powyşej, na podstawie wyceny dokonanej przez Przejmującego, wynosi 1.401.929,76 zł (słownie: jeden milion
czterysta jeden złotych dziewięćset dwadzieścia dziewięć złotych 76/100) i składa się z:
a) wkładu rzeczowego Przejmującego o wartości max
63.318,00 zł
b) robót dla zakresu objętego zadaniem o wartości
1.338.611,76 zł
§ 4.
1. Środki finansowe na realizację zadania zapewnia
Przejmujący, z zastrzeşeniem ust. 2.
2. Celem realizacji Powierzający uczestniczy w kosztach
realizacji zadania do wysokości 50 % wartości zadania określonej w § 3.
3. Na realizację zadania powierzonego niniejszym porozumieniem Powierzający zapewnił środki w 2011 r.
w wysokości do 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100), a w 2012 r. zapewni środki
w wysokości do 400.964,88 zł (słownie: czterysta tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery złote 88/100),
w formie dotacji celowej dla Przejmującego. Przekazanie dotacji nastąpi na podstawie aneksu do niniejszej umowy oparciu o środki zabezpieczone
w budşecie Województwa Małopolskiego na dany
rok
4. Przejmujący przedłoşy do ZDW niezwłocznie po podpisaniu niniejszego porozumienia uwierzytelnione
kopie kosztorysu inwestorskiego, przy czym ceny lub
inne wskaŝniki kalkulacyjne wymagają uprzedniego
zaopiniowania przez ZDW.
5. Kwoty dotacji zostaną określone ostatecznie po dokonaniu wyboru wykonawcy realizującego zadanie
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w formie aneksu do niniejszego porozumienia przy
uwzględnieniu zasad finansowania i rozliczania określonych przez strony niniejszym porozumieniem.
6. Ewentualne koszty związane z regulacją stanów
prawnych gruntów niezbędnych dla realizacji zadania będą podlegały osobnemu uzgodnieniu w formie
aneksu do niniejszej umowy przy zachowaniu zasad
finansowych przyjętych niniejszą umowa.
7. Do zawarcia aneksów, o których mowa w § 4, 5 i 6
porozumienia, jak i w zakresie udzielonego upowaşnienia Uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego umocowany jest Dyrektor ZDW.
8. Przekazywanie dotacji, o których mowa w ust. 5 przez
Powierzającego dokonywane będzie w poszczególnych latach na konto Przejmującego po określeniu
ostatecznych kwot dotacji na podstawie aneksu,
o którym mowa w ust. 5. w terminie do 15 dni od daty otrzymania przez Powierzającego pisemnego
wniosku sporządzonego przez Przejmującego.
9. Za dzień przekazania dotacji uwaşa się dzień obciąşenia rachunku bankowego Powierzającego.
§ 5.
1. Przejmujący uczestniczy w kosztach realizacji zadania
w wysokości do 50 % wartości zadania określonej
w § 3. w ramach udziału finansowego oraz wkładu
rzeczowego w zakresie określonym w § 3 lit. a na
podstawie stosownych uchwał Rady Gminy.
2. Przejmujący posiada zabezpieczone środki finansowe
na realizacje udziału finansowego w 2011 r.
w wysokości 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy
złotych 00/100) a w 2012 r. zapewni środki
w wysokości do 337.646,88 zł (słownie: trzysta trzydzieści siedem tysięcy sześćset czterdzieści sześć złotych 88/100) na podstawie stosownej Uchwały Rady
Gminy.
3. Kwoty finansowego udziału Przejmującego w kosztach realizacji zadania zostaną określone ostatecznie
po dokonaniu wyboru wykonawcy realizującego zadanie w formie aneksu do niniejszego porozumienia
przy uwzględnieniu zasad finansowania i rozliczania
określonych przez strony niniejszym porozumieniem.
§ 6.
1. Strony porozumienia ustalają, şe zgodnie z Ustawą
Prawo zamówień publicznych wyłonienia wykonawcy zadania oraz zawarcia umowy dokona Przejmujący.
2. Przejmujący niezwłocznie po dokonaniu wyboru wykonawcy przedkłada do ZDW komplet dokumentacji
z postępowania tj: ogłoszenie o zamówieniu, protokół z postępowania, informację o wyborze wykonawcy wraz z kopią oferty, kopią umowy, kopią kosztorysu ofertowego uwierzytelnione za zgodność
z oryginałem kserokopie faktur lub innych dowodów
poniesionych nakładów potwierdzających zrealizowanie wkładu rzeczowego.
3. W razie realizacji zadania przez gminną jednostkę
budşetową lub gminny zakład budşetowy, Przejmujący niezwłocznie przekazuje stosowne dokumenty
uwierzytelnione za zgodność z oryginałem potwierdzające realizację zadania siłami własnymi oraz
uwierzytelnione za zgodność z oryginałem kseroko-
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pie faktur, aktów notarialnych lub innych dowodów
potwierdzających zrealizowanie wkładu rzeczowego,
przy czym ceny i wskaŝniki kalkulacyjne, kosztorysy
ofertowe podlegają uprzedniemu uzgodnieniu przez
ZDW.
4. Na podstawie przedłoşonych dokumentów ZDW sporządza aneks do porozumienia zgodnie z § 4 ust.
4 oraz z § 5 ust.3.
§ 7. Strony ustalają termin zakończenia zadania
w 2011 i 2012 roku do dnia 30 listopada.
§ 8.
1. Przejmujący dokonuje odbiorów częściowych, a po
zakończeniu realizacji całego zadania dokonuje jego
odbioru końcowego oraz rozliczenia rzeczowofinansowego.
2. ZDW uczestniczy w odbiorach z tytułu współfinansowania zadania.
3. Przejmujący wykorzysta przyznane dotacje w terminie
nie dłuşszym niş do dnia do dnia 15 grudnia kaşdego
roku realizacji zadania. Przez wykorzystanie dotacji
rozumie się zapłatę za zrealizowane zadanie, na które
dotacja została udzielona.
4. Przejmujący zobowiązuje się do rozliczenia udzielonych przez Powierzającego w kaşdym roku realizacji
zadania dotacji oraz zwrotu niewykorzystanych kwot
dotacji w terminie do 15 dni od określonego w ust. 3.
terminu wykorzystania dotacji.
5. Przejmujący w ramach rozliczenia, o którym mowa
w ust. 4 zobowiązuje się do przedłoşenia do ZDW
uwierzytelnionej kopii protokołu odbioru robót potwierdzonego przez inspektora ZDW oraz dokumentów i dowodów księgowych zatwierdzonych do wypłaty, z opisem zawierającym informacje o:
a) zastosowanym trybie wyboru wykonawcy,
b) wysokości kwoty finansowanej z budşetu Województwa,
c) klasyfikacji budşetowej i dekretacji księgowej wydatków,
d) wydatku strukturalnym, wraz z oświadczeniem (informacją) o podleganiu opodatkowaniu podatkiem
VAT.
6. Udzielone w ramach dotacji celowych środki wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem oraz pobrane
nienaleşnie lub w nadmiernej wysokości podlegają
zwrotowi na rachunek udzielającego dotacji zgodnie
z postanowieniami art. 252 ustawy o finansach publicznych.
7. Strony dopuszczają oraz deklarują wolę wcześniejszego wykorzystania, rozliczenia oraz zwrotu niewykorzystanych dotacji.
§ 9. Przejmujący oświadcza, şe :
a) wyboru wykonawcy zadania dokona zgodnie
z prawem zamówień publicznych
b) roboty wykonywane będą na podstawie podlegającego wykonaniu pozwolenia na budowę lub zgłoszeniu przebudowy/remontu uzyskanych odpowiednio we właściwym w sprawie organie oraz
zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego.
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c) w SIWZ w warunkach ogólnych umowy z wykonawca wprowadzi zapis, şe wykonawca udzieli pięcioletniej gwarancji na wykonane roboty.
d) pozyska teren pod inwestycje oraz ureguluje stosunki własnościowe z tym związane
§ 10.
1. Po zakończeniu inwestycji oraz uzyskaniu pozwolenia
na uşytkowanie, Przekazujący wystąpi pisemnie do
ZDW z informacją o planowanym jej przekazaniu. Informacja ta będzie podstawą do wystąpienia przez
ZDW z wnioskiem o przeniesienie praw i obowiązków
wynikających z wydanych wcześniej na rzecz Przekazującego pozwoleń wodnoprawnych na szczególne
korzystanie ze środowiska poprzez odprowadzenie
wód opadowych do ziemi lub wód.
2. Przekazujący po zakończeniu zadania tj. po dokonaniu
końcowego odbioru robót oraz przekazaniu obiektu
do uşytkowania po dokonaniu czynności formalno –
prawnych zgodnie z prawem budowlanym oraz po
uzyskaniu tytułu prawnego przez ZDW do pozwoleń
wodnoprawnych na szczególne korzystanie ze środowiska poprzez odprowadzenie wód opadowych do
ziemi lub wód, zobowiązuje się do nieodpłatnego
przekazania całości inwestycji wraz z pozyskanymi
gruntami na rzecz Województwa Małopolskiego
w trwałym zarządzie Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Krakowie.
§ 11.
1. Do niniejszego porozumienia mają zastosowanie
przepisy kodeksu cywilnego, prawa zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych oraz prawa budowlanego.
2. Zmiana postanowień niniejszego Porozumienia wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaşności.
§ 12. Spory wynikłe z niniejszego Porozumienia
podlegać będą rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla
siedziby Powierzającego
§ 13. Przejmujący ponosi wszelką odpowiedzialność cywilną wobec Powierzającego oraz osób trzecich
z tytułu ewentualnych roszczeń powstałych w związku
z wykonywaniem lub nienaleşytym wykonaniem powierzonego zadania.
§ 14. Przedmiotowe porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§ 15. Porozumienia sporządzono w 8 jednobrzmiących egzemplarzach: 3 dla Powierzającego, 2 dla Przejmującego, 3 dla Zarządu Dróg Wojewódzkich.
Powierzający:

Przejmujący:

Wicemarszałek Województwa Małopolskiego:
Roman Ciepiela -

Wójt Gminy Łącko:
Janusz Klag

Wicemarszałek Województwa Małopolskiego:
Wojciech Kozak
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POROZUMIENIE
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
z dnia 29 kwietnia 2011 r.
zawarte w Krakowie, pomiędzy: Województwem
Małopolskim,
zwanym
dalej
„Powierzającym”,
w imieniu którego działa Zarząd Województwa Małopolskiego, z siedzibą: 31 – 156 Kraków, ul. Basztowa 22,
reprezentowany przez: PANA ROMANA CIEPIELĘ - Wicemarszałka Województwa Małopolskiego PANA WOJCIECHA KOZAKA - Wicemarszałka Województwa Małopolskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Województwa
Małopolskiego Pani Marty Tylek a Miastem i Gminą
Kalwaria Zebrzydowska, zwaną dalej „Przejmującym”
w imieniu, której działa PAN ZBIGNIEW STRADOMSKI Burmistrz przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani
Małgorzaty Leśniak NIP 551-11- 58 - 182
§ 1.
1. W oparciu o art. 8 ust. 2a i 18 ust. 2 pkt 11 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst
jedn. Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 8
ust. 2 i 18 pkt 12 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.
o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz.U.
z 2001r., Nr 142, poz. 1590 ze zm.) w związku z art. 20
pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. z 2007 r., Nr 19, poz. 115 ze zm.,
oraz o Uchwałę Sejmiku Województwa Małopolskiego Nr VII/95/11 z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie
powierzenia Gminie Kalwarii Zebrzydowskiej wykonania zadania własnego pn.: „Budowa chodnika dla
pieszych w m. Przytkowice wzdłuş DW 953 Skawina –
Kalwaria Zebrzydowska o długości ok. 147 mb”, oraz
Uchwałę Rady Miejskiej Nr VII/49/2011z dnia
28.04.2011 r. w sprawie przejęcia zadania od Województwa Małopolskiego, Powierzający powierza,
a Przejmujący przejmuje wykonanie powierzonego
zadania.
2. Powierzający powierza, a Przejmujący przejmuje pełnienie funkcji inwestora w zakresie koniecznym dla
prawidłowej realizacji powierzonego zadania.
3. Porozumienie zostaje zawarte na okres realizacji zadania tj. do dnia 31 paŝdziernika 2011 roku.
§ 2.
1. Zadanie realizowane będzie w roku 2011 w ramach
środków finansowych zatwierdzonych przez Sejmik
Województwa Małopolskiego oraz Radę Miejską.
2. Inspektora nadzoru dla części drogowej wyznacza
ZDW.
3. Do współpracy przy realizacji niniejszego porozumienia Powierzający upowaşnia Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, z siedzibą: 30–085 Kraków, ul. Głowackiego 56, zwany dalej „ZDW”.
§ 3. Wartość szacunkowa zadania określonego powyşej, na podstawie wyceny dokonanej przez Przejmującego, wynosi orientacyjnie 200.000,00 zł. (słownie:
dwieście tysięcy złotych 00/100) i składa się z robót dla
zakresu objętego zadaniem.

§ 4.
1. Środki finansowe na realizację zadania zapewnia
Przejmujący, z zastrzeşeniem ust. 2.
2. Celem realizacji Powierzający uczestniczy w kosztach
realizacji zadania do wysokości 50 % wartości zadania określonej w § 3.
3. Na realizację zadania powierzonego niniejszym porozumieniem Powierzający zapewnił środki w 2011 r.
w wysokości do 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy
złotych, 00/100), w formie dotacji celowej dla Przejmującego.
4. Przejmujący przedłoşy do ZDW niezwłocznie po podpisaniu niniejszego porozumienia uwierzytelnione
kopie kosztorysu inwestorskiego, przy czym ceny lub
inne wskaŝniki kalkulacyjne wymagają uprzedniego
zaopiniowania przez ZDW.
5. Kwota dotacji zostanie określona ostatecznie po dokonaniu wyboru wykonawcy realizującego zadanie
w formie aneksu do niniejszego porozumienia przy
uwzględnieniu zasad finansowania i rozliczania określonych przez strony niniejszym porozumieniem.
6. Ewentualne koszty związane z regulacją stanów
prawnych gruntów niezbędnych dla realizacji zadania będą podlegały osobnemu uzgodnieniu w formie
aneksu do niniejszej umowy przy zachowaniu zasad
finansowych przyjętych niniejszą umowa.
7. Do zawarcia aneksów, o których mowa w § 4, 5 i 6
porozumienia, jak i w zakresie udzielonego upowaşnienia Uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego umocowany jest Dyrektor ZDW.
8. Przekazywanie dotacji, o której mowa w ust. 5 przez
Powierzającego dokonywane będzie na konto Przejmującego po określeniu ostatecznej kwoty dotacji na
podstawie aneksu, o którym mowa w ust. 5.
w terminie do 15 dni od daty otrzymania przez Powierzającego pisemnego wniosku sporządzonego
przez Przejmującego.
9. Za dzień przekazania dotacji uwaşa się dzień obciąşenia rachunku bankowego Powierzającego.
§ 5.
1. Przejmujący uczestniczy w kosztach realizacji zadania
w wysokości do 50 % wartości zadania określonej
w § 3. w ramach udziału finansowego na podstawie
stosownych uchwał Rady Miejskiej.
2. Przejmujący posiada zabezpieczone środki finansowe
na realizację udziału finansowego w 2011 r.
w wysokości do 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy
złotych, 00/100) na podstawie stosownej Uchwały
Rady Miejskiej.
3. Kwota finansowego udziału Przejmującego w kosztach realizacji zadania zostanie określona ostatecznie
po dokonaniu wyboru wykonawcy realizującego za-
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danie w formie aneksu do niniejszego porozumienia
przy uwzględnieniu zasad finansowania i rozliczania
określonych przez strony niniejszym porozumieniem.
§ 6.
1. Strony porozumienia ustalają, şe zgodnie z Ustawą
Prawo zamówień publicznych wyłonienia wykonawcy zadania oraz zawarcia umowy dokona Przejmujący.
2. Przejmujący niezwłocznie po dokonaniu wyboru wykonawcy przedkłada do ZDW komplet dokumentacji
z postępowania tj: ogłoszenie o zamówieniu, protokół z postępowania, informację o wyborze wykonawcy wraz z kopią oferty, kopią umowy, kopią kosztorysu ofertowego uwierzytelnione za zgodność
z oryginałem kserokopie faktur lub innych dowodów
poniesionych nakładów potwierdzających zrealizowanie wkładu rzeczowego.
3. W razie realizacji zadania przez gminną jednostkę
budşetową lub gminny zakład budşetowy, Przejmujący niezwłocznie przekazuje stosowne dokumenty
uwierzytelnione za zgodność z oryginałem potwierdzające realizację zadania siłami własnymi oraz
uwierzytelnione za zgodność z oryginałem kserokopie faktur, aktów notarialnych lub innych dowodów
potwierdzających zrealizowanie wkładu rzeczowego,
przy czym ceny i wskaŝniki kalkulacyjne, kosztorysy
ofertowe podlegają uprzedniemu uzgodnieniu przez
ZDW.
4. Na podstawie przedłoşonych dokumentów ZDW sporządza aneks do porozumienia zgodnie z § 4 ust. 5
oraz z § 5 ust.3.
§ 7. Termin realizacji zadania strony porozumienia
ustalają na 31 paŝdziernika 2011 roku.
§ 8.
1. Przejmujący dokonuje odbiorów częściowych, a po
zakończeniu realizacji całego zadania dokonuje jego
odbioru końcowego oraz rozliczenia rzeczowofinansowego.
2. ZDW uczestniczy w odbiorach z tytułu współfinansowania zadania.
3. Przejmujący wykorzysta przyznaną dotacje w terminie
nie dłuşszym niş do dnia 15 grudnia 2011 r. Przez
wykorzystanie dotacji rozumie się zapłatę za zrealizowane zadanie, na które dotacja została udzielona.
4. Przejmujący zobowiązuje się do rozliczenia udzielonej
przez Powierzającego dotacji oraz zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji w terminie do 15 dni od określonego w ust. 3 terminu wykorzystania dotacji.
5. Przejmujący w ramach rozliczenia, o którym mowa
w ust. 4 zobowiązuje się do przedłoşenia do ZDW
uwierzytelnionej kopii protokołu odbioru robót potwierdzonego przez inspektora ZDW oraz dokumentów i dowodów księgowych zatwierdzonych do wypłaty, z opisem zawierającym informacje o:
a) zastosowanym trybie wyboru wykonawcy,
b) wysokości kwoty finansowanej z budşetu Województwa
c) klasyfikacji budşetowej i dekretacji księgowej wydatków,
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d) wydatku strukturalnym, wraz z oświadczeniem (informacją) o podleganiu opodatkowaniu podatkiem
VAT.
6. Udzielone w ramach dotacji celowej środki wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem oraz pobrane
nienaleşnie lub w nadmiernej wysokości podlegają
zwrotowi na rachunek udzielającego dotacji zgodnie
z postanowieniami art. 252 ustawy o finansach publicznych.
7. Strony dopuszczają oraz deklarują wolę wcześniejszego wykorzystania, rozliczenia oraz zwrotu niewykorzystanej dotacji.
§ 9. Przejmujący oświadcza, şe :
a) wyboru wykonawcy zadania dokona zgodnie
z prawem zamówień publicznych.
b) roboty wykonywane będą na podstawie podlegającego wykonaniu pozwolenia na budowę lub zgłoszeniu przebudowy/remontu uzyskanych odpowiednio we właściwym w sprawie organie oraz
zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego.
c) Przejmujący w SIWZ w warunkach ogólnych umowy z wykonawca wprowadzi zapis, şe wykonawca
udzieli pięcioletniej gwarancji na wykonane roboty.
d) pozyska teren pod inwestycje oraz ureguluje stosunki własnościowe z tym związane
§ 10.
1. Po zakończeniu inwestycji oraz uzyskaniu pozwolenia
na uşytkowanie, Przekazujący wystąpi pisemnie do
ZDW z informacją o planowanym jej przekazaniu. Informacja ta będzie podstawą do wystąpienia przez
ZDW z wnioskiem o przeniesienie praw i obowiązków
wynikających z wydanych wcześniej na rzecz Przekazującego pozwoleń wodnoprawnych na szczególne
korzystanie ze środowiska poprzez odprowadzenie
wód opadowych do ziemi lub wód.
2. Przekazujący po zakończeniu zadania tj. po dokonaniu
końcowego odbioru robót oraz przekazaniu obiektu
do uşytkowania po dokonaniu czynności formalno –
prawnych zgodnie z prawem budowlanym oraz po
uzyskaniu tytułu prawnego przez ZDW do pozwoleń
wodnoprawnych na szczególne korzystanie ze środowiska poprzez odprowadzenie wód opadowych do
ziemi lub wód, zobowiązuje się do nieodpłatnego
przekazania całości inwestycji (wraz z pozyskanymi
nieruchomościami) na rzecz Województwa Małopolskiego w trwałym zarządzie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie.
§ 11.
1. Do niniejszego porozumienia mają zastosowanie
przepisy kodeksu cywilnego, prawa zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych oraz prawa budowlanego.
2. Zmiana postanowień niniejszego porozumienia wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaşności.
§ 12. Spory wynikłe z niniejszego porozumienia
podlegać będą rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla
siedziby Powierzającego.
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§ 13. Przejmujący ponosi wszelką odpowiedzialność cywilną wobec Powierzającego oraz osób trzecich
z tytułu ewentualnych roszczeń powstałych w związku
z wykonywaniem lub nienaleşytym wykonaniem powierzonego zadania.
§ 14. Przedmiotowe porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Poz. 4195,4196

§ 15. Porozumienia sporządzono w 8 jednobrzmiących egzemplarzach: 3 dla Powierzającego, 2 dla Przejmującego, 3 dla Zarządu Dróg Wojewódzkich.
Powierzający:

Powierzający:

Wicemarszałek Województwa Małopolskiego:
Roman Ciepiela -

Burmistrz Miasta i Gminy
Kalwaria Zebrzydowska:
Zbigniew Stradomski

Wicemarszałek Województwa Małopolskiego:
Wojciech Kozak
4195

4196
4196

POROZUMIENIE
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
z dnia 21 kwietnia 2011 r.
zawarte w Krakowie, pomiędzy :Województwem
Małopolskim,
zwanym
dalej
„Powierzającym”,
w imieniu, którego działa Zarząd Województwa Małopolskiego, z siedzibą: 31 – 156 Kraków, ul. Basztowa 22,
reprezentowany przez:PANA ROMANA CIEPIELĘ - Wicemarszałka Województwa Małopolskiego PANA WOJCIECHA KOZAKA - Wicemarszałka Województwa Małopolskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Województwa
Małopolskiego Pani Marty Tyleka Gminą Jabłonka,
zwaną dalej „Przejmującym” w imieniu, której działa
PAN ANTONI KARLAK – Wójt przy kontrasygnacie
Skarbnika Gminy Pani Danuty Sarniak NIP 735 – 10 – 14
– 014
§ 1.
1. W oparciu o art. 8 ust. 2a i 18 ust. 2 pkt 11 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst
jedn. Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art.
8 ust. 2 i 18 pkt 12 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.
o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz.U.
z 2001r., Nr 142, poz. 1590 ze zm.) w związku z art. 20
pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. z 2007 r., Nr 19, poz. 115 ze zm.,
oraz o Uchwałę Sejmiku Województwa Małopolskiego Nr VII/95/11 z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie
powierzenia Gminie Jabłonka wykonania zadania
własnego pn.: „Wykonanie chodnika jednostronnego
wzdłuş DW 957 Białka – Nowy Targ w m. Zubrzyca
Górna i Zubrzyca Dolna”, oraz Uchwałę Rady Miejskiej Nr VII/31/2011 z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie
przejęcia zadania od Województwa Małopolskiego,
Powierzający powierza, a Przejmujący przejmuje wykonanie powierzonego zadania.
2. Powierzający powierza, a Przejmujący przejmuje pełnienie funkcji inwestora w zakresie koniecznym dla
prawidłowej realizacji powierzonego zadania.
3. Porozumienie zostaje zawarte na okres realizacji zadania tj. do dnia 30 listopada 2011 roku.
§ 2.
1. Zadanie realizowane będzie w roku 2011 w ramach
środków finansowych zatwierdzonych przez Sejmik
Województwa Małopolskiego oraz Radę Miejską.

2. Inspektora nadzoru dla części drogowej wyznacza
ZDW.
3. Do współpracy przy realizacji niniejszego porozumienia Powierzający upowaşnia Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, z siedzibą: 30–085 Kraków, ul. Głowackiego 56, zwany dalej „ZDW”.
§ 3. Wartość szacunkowa zadania określonego powyşej, na podstawie wyceny dokonanej przez Przejmującego, wynosi 1.100.000,00 zł (słownie: jeden milion
sto tysięcy złotych 00/100) robót dla zakresu objętego
zadaniem.
§ 4.
1. Środki finansowe na realizację zadania zapewnia
Przejmujący, z zastrzeşeniem ust. 2.
2. Celem realizacji Powierzający uczestniczy w kosztach
realizacji zadania do wysokości 50 % wartości zadania określonej w § 3.
3. Na realizację zadania powierzonego niniejszym porozumieniem Powierzający zapewnił środki w 2011 r.
w wysokości do 550.000,00 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), w formie dotacji celowej dla Przejmującego.
4. Przejmujący przedłoşy do ZDW niezwłocznie po podpisaniu niniejszego porozumienia uwierzytelnione
kopie kosztorysu inwestorskiego, przy czym ceny lub
inne wskaŝniki kalkulacyjne wymagają uprzedniego
zaopiniowania przez ZDW.
5. Kwota dotacji zostanie określona ostatecznie po dokonaniu wyboru wykonawcy realizującego zadanie
w formie aneksu do niniejszego porozumienia przy
uwzględnieniu zasad finansowania i rozliczania określonych przez strony niniejszym porozumieniem.
6. Ewentualne koszty związane z regulacją stanów
prawnych gruntów niezbędnych dla realizacji zadania
będą podlegały osobnemu uzgodnieniu w formie
aneksu do niniejszej umowy przy zachowaniu zasad
finansowych przyjętych niniejszą umowa.
7. Do zawarcia aneksów, o których mowa w § 4, 5 i 6
porozumienia, jak i w zakresie udzielonego upowaş-
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nienia Uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego umocowany jest Dyrektor ZDW.
8. Przekazywanie dotacji, o której mowa w ust. 5 przez
Powierzającego dokonywane będzie na konto Przejmującego po określeniu ostatecznej kwoty dotacji na
podstawie
aneksu,
o którym
mowa
w ust.5.
w terminie do 15 dni od daty otrzymania przez Powierzającego pisemnego wniosku sporządzonego
przez Przejmującego.
9. Za dzień przekazania dotacji uwaşa się dzień obciąşenia rachunku bankowego Powierzającego.
§ 5.
1. Przejmujący uczestniczy w kosztach realizacji zadania
w wysokości do 50 % wartości zadania określonej
w § 3. w ramach udziału finansowego na podstawie
stosownych uchwał Rady Miejskiej.
2. Przejmujący posiada zabezpieczone środki finansowe
na realizację udziału finansowego w 2011 r.
w wysokości do 550.000,00 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) na podstawie stosownej Uchwały Rady Gminy.
3.

Kwota
finansowego
udziału
Przejmującego
w kosztach realizacji zadania zostanie określona ostatecznie po dokonaniu wyboru wykonawcy realizującego zadanie w formie aneksu do niniejszego porozumienia przy uwzględnieniu zasad finansowania
i rozliczania określonych przez strony niniejszym porozumieniem.
§ 6.

1. Strony porozumienia ustalają, şe zgodnie z Ustawą
Prawo zamówień publicznych wyłonienia wykonawcy zadania oraz zawarcia umowy dokona Przejmujący.
2. Przejmujący niezwłocznie po dokonaniu wyboru wykonawcy przedkłada do ZDW komplet dokumentacji
z postępowania tj.: ogłoszenie o zamówieniu, protokół z postępowania, informację o wyborze wykonawcy wraz z kopią oferty, kopią umowy, kopią kosztorysu ofertowego uwierzytelnione za zgodność
z oryginałem kserokopie faktur lub innych dowodów
poniesionych nakładów potwierdzających zrealizowanie wkładu rzeczowego.
3. W razie realizacji zadania przez gminną jednostkę
budşetową lub gminny zakład budşetowy, Przejmujący niezwłocznie przekazuje stosowne dokumenty
uwierzytelnione za zgodność z oryginałem potwierdzające realizację zadania siłami własnymi oraz
uwierzytelnione za zgodność z oryginałem kserokopie faktur, aktów notarialnych lub innych dowodów
potwierdzających zrealizowanie wkładu rzeczowego,
przy czym ceny i wskaŝniki kalkulacyjne, kosztorysy
ofertowe podlegają uprzedniemu uzgodnieniu przez
ZDW.
4. Na podstawie przedłoşonych dokumentów ZDW sporządza aneks do porozumienia zgodnie z § 4 ust. 5
oraz z § 5 ust.3.
§ 7. Termin realizacji zadania strony porozumienia
ustalają na 30 listopad 2011 roku.

Poz. 4196
§ 8.

1. Przejmujący dokonuje odbiorów częściowych, a po
zakończeniu realizacji całego zadania dokonuje jego
odbioru końcowego oraz rozliczenia rzeczowofinansowego.
2. ZDW uczestniczy w odbiorach z tytułu współfinansowania zadania.
3. Przejmujący wykorzysta przyznaną dotacje w terminie
nie dłuşszym niş do dnia 15 grudnia 2011 r. Przez
wykorzystanie dotacji rozumie się zapłatę za zrealizowane zadanie, na które dotacja została udzielona.
4. Przejmujący zobowiązuje się do rozliczenia udzielonej
przez Powierzającego dotacji oraz zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji w terminie do 15 dni od określonego w ust. 3 terminu wykorzystania dotacji.
5. Przejmujący w ramach rozliczenia, o którym mowa
w ust. 4 zobowiązuje się do przedłoşenia do ZDW
uwierzytelnionej kopii protokołu odbioru robót potwierdzonego przez inspektora ZDW oraz dokumentów i dowodów księgowych zatwierdzonych do wypłaty, z opisem zawierającym informacje o:
a) zastosowanym trybie wyboru wykonawcy,
b) wysokości kwoty finansowanej z budşetu Województwa,
c) klasyfikacji budşetowej i dekretacji księgowej wydatków,
d) wydatku strukturalnym, wraz z oświadczeniem (informacją) o podleganiu opodatkowaniu podatkiem
VAT.
6. Udzielone w ramach dotacji celowej środki wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem oraz pobrane
nienaleşnie lub w nadmiernej wysokości podlegają
zwrotowi na rachunek udzielającego dotacji zgodnie
z postanowieniami art. 252 ustawy o finansach publicznych.
7. Strony dopuszczają oraz deklarują wolę wcześniejszego wykorzystania, rozliczenia oraz zwrotu niewykorzystanej dotacji.
§ 9. Przejmujący oświadcza, şe:
a) wyboru wykonawcy zadania dokona zgodnie
z prawem zamówień publicznych.
b) roboty wykonywane będą na podstawie podlegającego wykonaniu pozwolenia na budowę lub zgłoszeniu przebudowy/remontu uzyskanych odpowiednio we właściwym w sprawie organie oraz
zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego.
c) Przejmujący w SIWZ w warunkach ogólnych umowy z wykonawca wprowadzi zapis, şe wykonawca
udzieli pięcioletniej gwarancji na wykonane roboty.
d) pozyska teren pod inwestycje oraz ureguluje stosunki własnościowe z tym związane
§ 10.
1. Po zakończeniu inwestycji oraz uzyskaniu pozwolenia
na uşytkowanie, Przekazujący wystąpi pisemnie do
ZDW z informacją o planowanym jej przekazaniu. Informacja ta będzie podstawą do wystąpienia przez
ZDW z wnioskiem o przeniesienie praw i obowiązków
wynikających z wydanych wcześniej na rzecz Przekazującego pozwoleń wodnoprawnych na szczególne
korzystanie ze środowiska poprzez odprowadzenie
wód opadowych do ziemi lub wód.
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2. Przekazujący po zakończeniu zadania tj. po dokonaniu
końcowego odbioru robót oraz przekazaniu obiektu do
uşytkowania po dokonaniu czynności formalno – prawnych zgodnie z prawem budowlanym oraz po uzyskaniu
tytułu prawnego przez ZDW do pozwoleń wodnoprawnych na szczególne korzystanie ze środowiska poprzez
odprowadzenie wód opadowych do ziemi lub wód, zobowiązuje się do nieodpłatnego przekazania całości inwestycji (wraz z pozyskanymi nieruchomościami) na
rzecz Województwa Małopolskiego w trwałym zarządzie
Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie.
§ 11.
1. Do niniejszego porozumienia mają zastosowanie
przepisy kodeksu cywilnego, prawa zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych oraz prawa budowlanego.
2. Zmiana postanowień niniejszego porozumienia wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaşności.
§ 12. Spory wynikłe z niniejszego porozumienia
podlegać będą rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla
siedziby Powierzającego.

Poz. 4196,4197

§ 13. Przejmujący ponosi wszelką odpowiedzialność cywilną wobec Powierzającego oraz osób trzecich
z tytułu ewentualnych roszczeń powstałych w związku
z wykonywaniem lub nienaleşytym wykonaniem powierzonego zadania.
§ 14. Przedmiotowe porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§ 15. Porozumienia sporządzono w 8 jednobrzmiących egzemplarzach: 3 dla Powierzającego, 2 dla Przejmującego, 3 dla Zarządu Dróg Wojewódzkich.
Powierzający:

Przejmujący:

Wicemarszałek Województwa Małopolskiego:
Roman Ciepiela -

Wójt
Gminy Jabłonka:
Antoni Karlak

Wicemarszałek Województwa Małopolskiego:
Wojciech Kozak

4196

4197
4197

POROZUMIENIE
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
z dnia 16 maja 2011 r.
zawarte w Krakowie, pomiędzy: Województwem
Małopolskim,
zwanym
dalej
„Powierzającym”,
w imieniu, którego działa Zarząd Województwa Małopolskiego, z siedzibą: 31 – 156 Kraków, ul. Basztowa 22,
reprezentowany przez: PANA ROMANA CIEPIELĘ - Wicemarszałka Województwa Małopolskiego PANA WOJCIECHA KOZAKA - Wicemarszałka Województwa Małopolskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Województwa
Małopolskiego Pani Marty Tylek a Gminą Grybów, zwaną dalej „Przejmującym” w imieniu, której działa PAN
PIOTR KROK - Wójt przy kontrasygnacie Skarbnika
Gminy Pani Anny Mogilskiej NIP 738 – 10 – 14 – 272
§ 1.
1. W oparciu o art. 8 ust. 2a i 18 ust. 2 pkt 11 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst
jedn. Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 8
ust. 2 i 18 pkt 12 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.
o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz.U.
z 2001r., Nr 142, poz. 1590 ze zm.) w związku z art. 20
pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. z 2007 r., Nr 19, poz. 115 ze zm.,
oraz o Uchwałę Sejmiku Województwa Małopolskiego Nr VII/95/11 z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie
powierzenia Gminie Grybów wykonania zadania własnego pn.: „Budowa chodnika w ciągu DW 981 w m.
Florynka odc. 120 km 1+175 – 2+950”, oraz Uchwałę
Rady Gminy Nr VII/42/2011 z dnia 11.05.2011 r.
w sprawie przejęcia zadania od Województwa Małopolskiego, Powierzający powierza, a Przejmujący
przejmuje wykonanie powierzonego zadania.
2. Powierzający powierza, a Przejmujący przejmuje pełnienie funkcji inwestora w zakresie koniecznym dla
prawidłowej realizacji powierzonego zadania.

3. Porozumienie zostaje zawarte na okres realizacji zadania tj. do dnia 30 listopada 2012 roku.
§ 2.
1. Zadanie realizowane będzie w latach 2011 - 2012
w ramach środków finansowych zatwierdzonych na
dany rok przez Sejmik Województwa Małopolskiego
oraz Radę Gminy.
2. Inspektora nadzoru dla części drogowej wyznacza
ZDW.
3. Do współpracy przy realizacji niniejszego porozumienia Powierzający upowaşnia Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie z siedzibą w 30–085 Kraków ul. Głowackiego 56 zwany dalej ZDW.
§ 3. Wartość szacunkowa zadania określonego powyşej, na podstawie wyceny dokonanej przez Przejmującego, wynosi 2.042.015,00 zł (słownie: dwa miliony
czterdzieści dwa tysiące piętnaście złotych 00/100)
i składa się z:
a) wkładu rzeczowego Przejmującego o wartości max
61.240,00 zł
b) robót dla zakresu objętego zadaniem o wartości
1.980.775,00 zł
§ 4.
1. Środki finansowe na realizację zadania zapewnia
Przejmujący, z zastrzeşeniem ust. 2.
2. Celem realizacji Powierzający uczestniczy w kosztach
realizacji zadania do wysokości 50 % wartości zadania określonej w § 3.
3. Na realizację zadania powierzonego niniejszym porozumieniem Powierzający zapewnił środki w 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 444

– 28076 –

w wysokości do 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100), a w 2012 r. zapewni środki w wysokości
do 921.007,00 zł (słownie: dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy siedem złotych 00/100), w formie dotacji
celowej dla Przejmującego. Przekazanie dotacji nastąpi na podstawie aneksu do niniejszej umowy oparciu
o środki zabezpieczone w budşecie Województwa Małopolskiego na dany rok.
4. Przejmujący przedłoşy do ZDW niezwłocznie po podpisaniu niniejszego porozumienia uwierzytelnione
kopie kosztorysu inwestorskiego, przy czym ceny lub
inne wskaŝniki kalkulacyjne wymagają uprzedniego
zaopiniowania przez ZDW.
5. Kwoty dotacji zostaną określone ostatecznie po dokonaniu wyboru wykonawcy realizującego zadanie
w formie aneksu do niniejszego porozumienia przy
uwzględnieniu zasad finansowania i rozliczania określonych przez strony niniejszym porozumieniem.
6. Ewentualne koszty związane z regulacją stanów
prawnych gruntów niezbędnych dla realizacji zadania będą podlegały osobnemu uzgodnieniu w formie
aneksu do niniejszej umowy przy zachowaniu zasad
finansowych przyjętych niniejszą umowa.
7. Do zawarcia aneksów, o których mowa w § 4, 5 i 6
porozumienia, jak i w zakresie udzielonego upowaşnienia Uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego umocowany jest Dyrektor ZDW.
8. Przekazywanie dotacji, o których mowa w ust. 5 przez
Powierzającego dokonywane będzie w poszczególnych latach na konto Przejmującego po określeniu
ostatecznych kwot dotacji na podstawie aneksu,
o którym mowa w ust. 5. w terminie do 15 dni od daty otrzymania przez Powierzającego pisemnego
wniosku sporządzonego przez Przejmującego.
9. Za dzień przekazania dotacji uwaşa się dzień obciąşenia rachunku bankowego Powierzającego.
§ 5.
1. Przejmujący uczestniczy w kosztach realizacji zadania
w wysokości do 50 % wartości zadania określonej
w § 3. w ramach udziału finansowego oraz wkładu
rzeczowego w zakresie określonym w § 3 lit. a na
podstawie stosownych uchwał Rady Gminy.
2. Przejmujący posiada zabezpieczone środki finansowe
na realizacje udziału finansowego w 2011 r.
w wysokości 400.000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy
złotych 00/100) a w 2012 r. zapewni środki
w wysokości do 559.768,00 (słownie: pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt
osiem złotych 00/100) na podstawie stosownej
Uchwały Rady Gminy.
3. Kwoty finansowego udziału Przejmującego w kosztach realizacji zadania zostaną określone ostatecznie
po dokonaniu wyboru wykonawcy realizującego zadanie w formie aneksu do niniejszego porozumienia
przy uwzględnieniu zasad finansowania i rozliczania
określonych przez strony niniejszym porozumieniem.
§ 6.
1. Strony porozumienia ustalają, şe zgodnie z Ustawą
Prawo zamówień publicznych wyłonienia wykonawcy
zadania oraz zawarcia umowy dokona Przejmujący.
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2. Przejmujący niezwłocznie po dokonaniu wyboru wykonawcy przedkłada do ZDW komplet dokumentacji
z postępowania tj: ogłoszenie o zamówieniu, protokół z postępowania, informację o wyborze wykonawcy wraz z kopią oferty, kopią umowy, kopią kosztorysu ofertowego uwierzytelnione za zgodność z oryginałem kserokopie faktur lub innych dowodów poniesionych nakładów potwierdzających zrealizowanie
wkładu rzeczowego.
3. W razie realizacji zadania przez gminną jednostkę budşetową lub gminny zakład budşetowy, Przejmujący
niezwłocznie przekazuje stosowne dokumenty uwierzytelnione za zgodność z oryginałem potwierdzające
realizację zadania siłami własnymi oraz uwierzytelnione za zgodność z oryginałem kserokopie faktur, aktów
notarialnych lub innych dowodów potwierdzających
zrealizowanie wkładu rzeczowego, przy czym ceny
i wskaŝniki kalkulacyjne, kosztorysy ofertowe podlegają uprzedniemu uzgodnieniu przez ZDW.
4. Na podstawie przedłoşonych dokumentów ZDW sporządza aneks do porozumienia zgodnie z § 4 ust.
4 oraz z § 5 ust.3.
§ 7. Strony ustalają termin zakończenia zadania
w 2011 i 2012 roku do dnia 30 listopada.
§ 8.
1. Przejmujący dokonuje odbiorów częściowych, a po
zakończeniu realizacji całego zadania dokonuje jego
odbioru końcowego oraz rozliczenia rzeczowofinansowego.
2. ZDW uczestniczy w odbiorach z tytułu współfinansowania zadania.
3. Przejmujący wykorzysta przyznane dotacje w terminie
nie dłuşszym niş do dnia do dnia 15 grudnia kaşdego
roku realizacji zadania. Przez wykorzystanie dotacji
rozumie się zapłatę za zrealizowane zadanie, na które
dotacja została udzielona.
4. Przejmujący zobowiązuje się do rozliczenia udzielonych przez Powierzającego w kaşdym roku realizacji
zadania dotacji oraz zwrotu niewykorzystanych kwot
dotacji w terminie do 15 dni od określonego w ust. 3.
terminu wykorzystania dotacji.
5. Przejmujący w ramach rozliczenia, o którym mowa
w ust. 4 zobowiązuje się do przedłoşenia do ZDW
uwierzytelnionej kopii protokołu odbioru robót potwierdzonego przez inspektora ZDW oraz dokumentów i dowodów księgowych zatwierdzonych do wypłaty, z opisem zawierającym informacje o:
a) zastosowanym trybie wyboru wykonawcy,
b) wysokości kwoty finansowanej z budşetu Województwa,
c) klasyfikacji budşetowej i dekretacji księgowej wydatków,
d) wydatku strukturalnym, wraz z oświadczeniem (informacją) o podleganiu opodatkowaniu podatkiem
VAT.
6. Udzielone w ramach dotacji celowych środki wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem oraz pobrane
nienaleşnie lub w nadmiernej wysokości podlegają
zwrotowi na rachunek udzielającego dotacji zgodnie
z postanowieniami art. 252 ustawy o finansach publicznych.
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7. Strony dopuszczają oraz deklarują wolę wcześniejszego wykorzystania, rozliczenia oraz zwrotu niewykorzystanych dotacji.
§ 9. Przejmujący oświadcza, şe:
a) wyboru wykonawcy zadania dokona zgodnie
z prawem zamówień publicznych
b) roboty wykonywane będą na podstawie podlegającego wykonaniu pozwolenia na budowę lub zgłoszeniu przebudowy/remontu uzyskanych odpowiednio we właściwym w sprawie organie oraz
zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego.
c) w
SIWZ
w warunkach
ogólnych
umowy
z wykonawca wprowadzi zapis, şe wykonawca
udzieli pięcioletniej gwarancji na wykonane roboty.
d) pozyska teren pod inwestycje oraz ureguluje stosunki własnościowe z tym związane
§ 10.
1. Po zakończeniu inwestycji oraz uzyskaniu pozwolenia
na uşytkowanie, Przekazujący wystąpi pisemnie do
ZDW z informacją o planowanym jej przekazaniu. Informacja ta będzie podstawą do wystąpienia przez
ZDW z wnioskiem o przeniesienie praw i obowiązków
wynikających z wydanych wcześniej na rzecz Przekazującego pozwoleń wodnoprawnych na szczególne
korzystanie ze środowiska poprzez odprowadzenie
wód opadowych do ziemi lub wód.
2. Przekazujący po zakończeniu zadania tj. po dokonaniu
końcowego odbioru robót oraz przekazaniu obiektu
do uşytkowania po dokonaniu czynności formalno –
prawnych zgodnie z prawem budowlanym oraz po
uzyskaniu tytułu prawnego przez ZDW do pozwoleń
wodnoprawnych na szczególne korzystanie ze środowiska poprzez odprowadzenie wód opadowych do
ziemi lub wód, zobowiązuje się do nieodpłatnego
przekazania całości inwestycji (wraz z pozyskanymi
nieruchomościami) wraz z pozyskanymi gruntami na
rzecz Województwa Małopolskiego w trwałym zarządzie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie.
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§ 11.

1. Do niniejszego porozumienia mają zastosowanie
przepisy kodeksu cywilnego, prawa zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych oraz prawa budowlanego.
2. Zmiana postanowień niniejszego Porozumienia wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaşności.
§ 12. Spory wynikłe z niniejszego Porozumienia
podlegać będą rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla
siedziby Powierzającego.
§ 13. Przejmujący ponosi wszelką odpowiedzialność cywilną wobec Powierzającego oraz osób trzecich
z tytułu ewentualnych roszczeń powstałych w związku
z wykonywaniem lub nienaleşytym wykonaniem powierzonego zadania.
§ 14. Przedmiotowe porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§ 15. Porozumienia sporządzono w 8 jednobrzmiących egzemplarzach: 3 dla Powierzającego, 2 dla Przejmującego, 3 dla Zarządu Dróg Wojewódzkich.
Powierzający:

Przejmujący:

Wicemarszałek Województwa Małopolskiego:
Roman Ciepiela -

Wójt
Gminy Grybów:
Piotr Krok

Wicemarszałek Województwa Małopolskiego:
Wojciech Kozak
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POROZUMIENIE
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
z dnia 22 kwietnia 2011 r.
zawarte w Krakowie, pomiędzy: Województwem
Małopolskim,
zwanym
dalej
„Powierzającym”,
w imieniu którego działa Zarząd Województwa Małopolskiego, z siedzibą: 31 – 156 Kraków, ul. Basztowa 22,
reprezentowany przez: PANA ROMANA CIEPIELĘ - Wicemarszałka Województwa Małopolskiego PANA WOJCIECHA KOZAKA - Wicemarszałka Województwa Małopolskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Województwa
Małopolskiego Pani Marty Tylek a Gmina Cięşkowice,
zwaną dalej „Przejmującym” w imieniu, której działa
PAN ZBIGNIEW JURKIEWICZ - Wójt przy kontrasygnacie
Skarbnika Gminy Pana Wojciecha Skrucha NIP 873 –
101 – 48 – 48
§ 1.
1. W oparciu o art. 8 ust. 2a i 18 ust. 2 pkt 11 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst
jedn. Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 8
ust. 2 i 18 pkt 12 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.

o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz.U.
z 2001r., Nr 142, poz. 1590 ze zm.) w związku z art. 20
pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. z 2007 r., Nr 19, poz. 115 ze zm.,
oraz o Uchwałę Sejmiku Województwa Małopolskiego Nr VII/95/11 z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie
powierzenia Gminie Cięşkowice wykonania zadania
własnego pn.: „Przebudowa zabezpieczenia przeciwpowodziowego korony DW 977 Tarnów – Konieczna
w m. Cięşkowice na odcinku 230 mb”, oraz Uchwałę
Rady Gminy Nr VI/27/11 z dnia 1 marca 2011 r.
w sprawie przejęcia zadania od Województwa Małopolskiego, Powierzający powierza, a Przejmujący
przejmuje wykonanie powierzonego zadania.
2. Powierzający powierza, a Przejmujący przejmuje pełnienie funkcji inwestora w zakresie koniecznym dla
prawidłowej realizacji powierzonego zadania.
3. Porozumienie zostaje zawarte na okres realizacji zadania tj. do dnia 30 listopada 2011 roku.
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§ 2.
1. Zadanie realizowane będzie w roku 2011 w ramach
środków finansowych zatwierdzonych przez Sejmik
Województwa Małopolskiego oraz Radę Gminy.
2. Inspektora nadzoru dla części drogowej wyznacza
ZDW.
3. Do współpracy przy realizacji niniejszego porozumienia Powierzający upowaşnia Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, z siedzibą: 30–085 Kraków, ul. Głowackiego 56, zwany dalej „ZDW”.
§ 3. Wartość szacunkowa zadania określonego powyşej, na podstawie wyceny dokonanej przez Przejmującego, wynosi 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy
złotych 00/100) i składa się z:
a) wkładu rzeczowego Przejmującego o wartości max
20.000,00 zł
b) robót dla zakresu objętego zadaniem o wartości
180.000,00 zł
§ 4.
1. Środki finansowe na realizację zadania zapewnia
Przejmujący, z zastrzeşeniem ust. 2.
2. Celem realizacji Powierzający uczestniczy w kosztach
realizacji zadania do wysokości 50 % wartości zadania określonej w § 3.
3. Na realizację zadania powierzonego niniejszym porozumieniem Powierzający zapewnił środki w 2011 r.
w wysokości do 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy
złotych 00/100) , w formie dotacji celowej dla Przejmującego.
4. Przejmujący przedłoşy do ZDW niezwłocznie po podpisaniu niniejszego porozumienia uwierzytelnione
kopie kosztorysu inwestorskiego, przy czym ceny lub
inne wskaŝniki kalkulacyjne wymagają uprzedniego
zaopiniowania przez ZDW.
5. Kwota dotacji zostanie określona ostatecznie po dokonaniu wyboru wykonawcy realizującego zadanie
w formie aneksu do niniejszego porozumienia przy
uwzględnieniu zasad finansowania i rozliczania określonych przez strony niniejszym porozumieniem.
6. Ewentualne koszty związane z regulacją stanów
prawnych gruntów niezbędnych dla realizacji zadania będą podlegały osobnemu uzgodnieniu w formie
aneksu do niniejszej umowy przy zachowaniu zasad
finansowych przyjętych niniejszą umowa.
7. Do zawarcia aneksów, o których mowa w § 4, 5 i
6 porozumienia, jak i w zakresie udzielonego upowaşnienia Uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego umocowany jest Dyrektor ZDW.
8. Przekazywanie dotacji, o której mowa w ust. 5 przez
Powierzającego dokonywane będzie na konto Przejmującego po określeniu ostatecznej kwoty dotacji na
podstawie aneksu, o którym mowa w ust.5.
w terminie do 15 dni od daty otrzymania przez Powierzającego pisemnego wniosku sporządzonego
przez Przejmującego.
9. Za dzień przekazania dotacji uwaşa się dzień obciąşenia rachunku bankowego Powierzającego.
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§ 5.

1. Przejmujący uczestniczy w kosztach realizacji zadania
w wysokości do 50 % wartości zadania określonej w §
3. w ramach udziału finansowego na podstawie stosownych uchwał Rady Gminy.
2. Przejmujący posiada zabezpieczone środki finansowe
na realizację udziału finansowego w 2011 r.
w wysokości do 80.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt
tysięcy złotych 00/100) na podstawie stosownej
Uchwały Rady Gminy.
3. Kwota finansowego udziału Przejmującego w kosztach realizacji zadania zostanie określona ostatecznie
po dokonaniu wyboru wykonawcy realizującego zadanie w formie aneksu do niniejszego porozumienia
przy uwzględnieniu zasad finansowania i rozliczania
określonych przez strony niniejszym porozumieniem.
§ 6.
1. Strony porozumienia ustalają, şe zgodnie z Ustawą
Prawo zamówień publicznych wyłonienia wykonawcy
zadania oraz zawarcia umowy dokona Przejmujący.
2. Przejmujący niezwłocznie po dokonaniu wyboru wykonawcy przedkłada do ZDW komplet dokumentacji
z postępowania tj.: ogłoszenie o zamówieniu, protokół z postępowania, informację o wyborze wykonawcy wraz z kopią oferty, kopią umowy, kopią kosztorysu ofertowego uwierzytelnione za zgodność
z oryginałem kserokopie faktur lub innych dowodów
poniesionych nakładów potwierdzających zrealizowanie wkładu rzeczowego.
3. W razie realizacji zadania przez gminną jednostkę
budşetową lub gminny zakład budşetowy, Przejmujący niezwłocznie przekazuje stosowne dokumenty
uwierzytelnione za zgodność z oryginałem potwierdzające realizację zadania siłami własnymi oraz uwierzytelnione za zgodność z oryginałem kserokopie faktur, aktów notarialnych lub innych dowodów potwierdzających zrealizowanie wkładu rzeczowego,
przy czym ceny i wskaŝniki kalkulacyjne, kosztorysy
ofertowe podlegają uprzedniemu uzgodnieniu przez
ZDW.
4. Na podstawie przedłoşonych dokumentów ZDW sporządza aneks do porozumienia zgodnie z § 4 ust.
5 oraz z § 5 ust.3.
§ 7. Termin realizacji zadania strony porozumienia
ustalają na 30 listopada 2011 roku.
§ 8.
1. Przejmujący dokonuje odbiorów częściowych, a po
zakończeniu realizacji całego zadania dokonuje jego
odbioru końcowego oraz rozliczenia rzeczowofinansowego.
2. ZDW uczestniczy w odbiorach z tytułu współfinansowania zadania.
3. Przejmujący wykorzysta przyznaną dotacje w terminie
nie dłuşszym niş do dnia 15 grudnia 2011 r. Przez
wykorzystanie dotacji rozumie się zapłatę za zrealizowane zadanie, na które dotacja została udzielona.
4. Przejmujący zobowiązuje się do rozliczenia udzielonej
przez Powierzającego dotacji oraz zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji w terminie do 15 dni od określonego w ust. 3 terminu wykorzystania dotacji.
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5. Przejmujący w ramach rozliczenia, o którym mowa
w ust. 4 zobowiązuje się do przedłoşenia do ZDW
uwierzytelnionej kopii protokołu odbioru robót potwierdzonego przez inspektora ZDW oraz dokumentów i dowodów księgowych zatwierdzonych do wypłaty, z opisem zawierającym informacje o:
a) zastosowanym trybie wyboru wykonawcy,
b) wysokości kwoty finansowanej z budşetu Województwa,
c) klasyfikacji budşetowej i dekretacji księgowej wydatków,
d) wydatku strukturalnym, wraz z oświadczeniem (informacją) o podleganiu opodatkowaniu podatkiem
VAT.
6. Udzielone w ramach dotacji celowej środki wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem oraz pobrane
nienaleşnie lub w nadmiernej wysokości podlegają
zwrotowi na rachunek udzielającego dotacji zgodnie z postanowieniami art. 252 ustawy o finansach
publicznych.
7. Strony dopuszczają oraz deklarują wolę wcześniejszego wykorzystania, rozliczenia oraz zwrotu niewykorzystanej dotacji.
§ 9. Przejmujący oświadcza, şe :
a) wyboru wykonawcy zadania dokona zgodnie
z prawem zamówień publicznych.
b) roboty wykonywane będą na podstawie podlegającego wykonaniu pozwolenia na budowę lub zgłoszeniu przebudowy/remontu uzyskanych odpowiednio we właściwym w sprawie organie oraz
zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego.
c) Przejmujący w SIWZ w warunkach ogólnych umowy z wykonawca wprowadzi zapis, şe wykonawca
udzieli pięcioletniej gwarancji na wykonane roboty.
d) pozyska teren pod inwestycje oraz ureguluje stosunki własnościowe z tym związane
§ 10.
1. Po zakończeniu inwestycji oraz uzyskaniu pozwolenia
na uşytkowanie, Przekazujący wystąpi pisemnie do
ZDW z informacją o planowanym jej przekazaniu. Informacja ta będzie podstawą do wystąpienia przez
ZDW z wnioskiem o przeniesienie praw i obowiązków
wynikających z wydanych wcześniej na rzecz Przekazującego pozwoleń wodnoprawnych na szczególne
korzystanie ze środowiska poprzez odprowadzenie
wód opadowych do ziemi lub wód.
2. Przekazujący po zakończeniu zadania tj. po dokonaniu
końcowego odbioru robót oraz przekazaniu obiektu
do uşytkowania po dokonaniu czynności formalno –
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prawnych zgodnie z prawem budowlanym oraz po
uzyskaniu tytułu prawnego przez ZDW do pozwoleń
wodnoprawnych na szczególne korzystanie ze środowiska poprzez odprowadzenie wód opadowych do
ziemi lub wód, zobowiązuje się do nieodpłatnego
przekazania całości inwestycji (wraz z pozyskanymi
nieruchomościami) na rzecz Województwa Małopolskiego w trwałym zarządzie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie.
§ 11.
1. Do niniejszego porozumienia mają zastosowanie
przepisy kodeksu cywilnego, prawa zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych oraz prawa budowlanego.
2. Zmiana postanowień niniejszego porozumienia wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaşności.
§ 12. Spory wynikłe z niniejszego porozumienia
podlegać będą rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla
siedziby Powierzającego.
§ 13. Przejmujący ponosi wszelką odpowiedzialność cywilną wobec Powierzającego oraz osób trzecich
z tytułu ewentualnych roszczeń powstałych w związku
z wykonywaniem lub nienaleşytym wykonaniem powierzonego zadania.
§ 14. Przedmiotowe porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§ 15. Porozumienia sporządzono w 8 jednobrzmiących egzemplarzach: 3 dla Powierzającego, 2 dla Przejmującego, 3 dla Zarządu Dróg Wojewódzkich.
Powierzający:

Przejmujący:

Wicemarszałek Województwa Małopolskiego:
Roman Ciepiela -

Wójt
Gminy Cięşkowice,
Zbigniew Jurkiewicz

Wicemarszałek Województwa Małopolskiego:
Wojciech Kozak
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POROZUMIENIE
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
z dnia 22 kwietnia 2011 r.
zawarte w Krakowie, pomiędzy: Województwem
Małopolskim,
zwanym
dalej
„Powierzającym”,
w imieniu, którego działa Zarząd Województwa Małopolskiego, z siedzibą: 31 – 156 Kraków, ul. Basztowa 22,
reprezentowany przez: PANA ROMANA CIEPIELĘ - Wicemarszałka Województwa Małopolskiego PANA WOJCIECHA KOZAKA - Wicemarszałka Województwa Mało-

polskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Województwa
Małopolskiego Pani Marty Tylek a Gmina Cięşkowice,
zwaną dalej „Przejmującym” w imieniu, której działa
PAN ZBIGNIEW JURKIEWICZ - Wójt przy kontrasygnacie
Skarbnika Gminy Pana Wojciecha Skrucha NIP 873 –
101 – 48 – 48
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§ 1.
1. W oparciu o art. 8 ust. 2a i 18 ust. 2 pkt 11 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst
jedn. Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art.
8 ust. 2 i 18 pkt 12 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.
o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz.U.
z 2001r., Nr 142, poz. 1590 ze zm.) w związku z art. 20
pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. z 2007 r., Nr 19, poz. 115 ze zm.,
oraz o Uchwałę Sejmiku Województwa Małopolskiego Nr VII/95/11 z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie
powierzenia Gminie Cięşkowice wykonania zadania
własnego pn.: „Wykonanie utwardzonego pobocza
DW 977 Tarnów – Konieczna w m. Zborowice wraz
z posadowieniem krawęşnika na odcinku 415 mb”,
oraz Uchwałę Rady Gminy Nr VI/26/11 z dnia 1 marca
2011 r. w sprawie przejęcia zadania od Województwa
Małopolskiego, Powierzający powierza, a Przejmujący
przejmuje wykonanie powierzonego zadania.
2. Powierzający powierza, a Przejmujący przejmuje pełnienie funkcji inwestora w zakresie koniecznym dla
prawidłowej realizacji powierzonego zadania.
3. Porozumienie zostaje zawarte na okres realizacji zadania tj. do dnia 30 listopada 2011 roku.
§ 2.
1. Zadanie realizowane będzie w roku 2011 w ramach
środków finansowych zatwierdzonych przez Sejmik
Województwa Małopolskiego oraz Radę Gminy.
2. Inspektora nadzoru dla części drogowej wyznacza
ZDW.
3. Do współpracy przy realizacji niniejszego porozumienia Powierzający upowaşnia Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, z siedzibą: 30–085 Kraków, ul. Głowackiego 56, zwany dalej „ZDW”.
§ 3. Wartość szacunkowa zadania określonego powyşej, na podstawie wyceny dokonanej przez Przejmującego, wynosi 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) i składa się z:
a) wkładu rzeczowego Przejmującego o wartości max
4.000,00 zł
b) robót dla zakresu objętego zadaniem o wartości
96.000,00 zł
§ 4.
1. Środki finansowe na realizację zadania zapewnia
Przejmujący, z zastrzeşeniem ust. 2.
2. Celem realizacji Powierzający uczestniczy w kosztach
realizacji zadania do wysokości 50 % wartości zadania określonej w § 3.
3. Na realizację zadania powierzonego niniejszym porozumieniem Powierzający zapewnił środki w 2011 r.
w wysokości do 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt
tysięcy złotych 00/100) , w formie dotacji celowej dla
Przejmującego.
4. Przejmujący przedłoşy do ZDW niezwłocznie po podpisaniu niniejszego porozumienia uwierzytelnione
kopie kosztorysu inwestorskiego, przy czym ceny lub
inne wskaŝniki kalkulacyjne wymagają uprzedniego
zaopiniowania przez ZDW.

Poz. 4199

5. Kwota dotacji zostanie określona ostatecznie po dokonaniu wyboru wykonawcy realizującego zadanie
w formie aneksu do niniejszego porozumienia przy
uwzględnieniu zasad finansowania i rozliczania określonych przez strony niniejszym porozumieniem.
6. Ewentualne koszty związane z regulacją stanów
prawnych gruntów niezbędnych dla realizacji zadania będą podlegały osobnemu uzgodnieniu w formie
aneksu do niniejszej umowy przy zachowaniu zasad
finansowych przyjętych niniejszą umowa.
7. Do zawarcia aneksów, o których mowa w § 4, 5 i 6
porozumienia, jak i w zakresie udzielonego upowaşnienia Uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego umocowany jest Dyrektor ZDW.
8. Przekazywanie dotacji, o której mowa w ust. 5 przez
Powierzającego dokonywane będzie na konto Przejmującego po określeniu ostatecznej kwoty dotacji na
podstawie aneksu, o którym mowa w ust.5.
w terminie do 15 dni od daty otrzymania przez Powierzającego pisemnego wniosku sporządzonego
przez Przejmującego.
9. Za dzień przekazania dotacji uwaşa się dzień obciąşenia rachunku bankowego Powierzającego.
§ 5.
1. Przejmujący uczestniczy w kosztach realizacji zadania
w wysokości do 50 % wartości zadania określonej
w § 3. w ramach udziału finansowego na podstawie
stosownych uchwał Rady Gminy.
2. Przejmujący posiada zabezpieczone środki finansowe
na realizację udziału finansowego w 2011 r.
w wysokości do 46.000,00 zł (słownie: czterdzieści
sześć tysięcy złotych 00/100) na podstawie stosownej
Uchwały Rady Gminy.
3. Kwota finansowego udziału Przejmującego w kosztach realizacji zadania zostanie określona ostatecznie
po dokonaniu wyboru wykonawcy realizującego zadanie w formie aneksu do niniejszego porozumienia
przy uwzględnieniu zasad finansowania i rozliczania
określonych przez strony niniejszym porozumieniem.
§ 6.
1. Strony porozumienia ustalają, şe zgodnie z Ustawą
Prawo zamówień publicznych wyłonienia wykonawcy zadania oraz zawarcia umowy dokona Przejmujący.
2. Przejmujący niezwłocznie po dokonaniu wyboru wykonawcy przedkłada do ZDW komplet dokumentacji
z postępowania tj.: ogłoszenie o zamówieniu, protokół z postępowania, informację o wyborze wykonawcy wraz z kopią oferty, kopią umowy, kopią kosztorysu ofertowego uwierzytelnione za zgodność z oryginałem kserokopie faktur lub innych dowodów poniesionych nakładów potwierdzających zrealizowanie
wkładu rzeczowego.
3. W razie realizacji zadania przez gminną jednostkę
budşetową lub gminny zakład budşetowy, Przejmujący niezwłocznie przekazuje stosowne dokumenty
uwierzytelnione za zgodność z oryginałem potwierdzające realizację zadania siłami własnymi oraz
uwierzytelnione za zgodność z oryginałem kserokopie faktur, aktów notarialnych lub innych dowodów
potwierdzających zrealizowanie wkładu rzeczowego,
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przy czym ceny i wskaŝniki kalkulacyjne, kosztorysy
ofertowe podlegają uprzedniemu uzgodnieniu przez
ZDW.
4. Na podstawie przedłoşonych dokumentów ZDW sporządza aneks do porozumienia zgodnie z § 4 ust. 5
oraz z § 5 ust.3.
§ 7. Termin realizacji zadania strony porozumienia
ustalają na 30 listopada 2011 roku.
§ 8.
1. Przejmujący dokonuje odbiorów częściowych, a po
zakończeniu realizacji całego zadania dokonuje jego
odbioru końcowego oraz rozliczenia rzeczowofinansowego.
2. ZDW uczestniczy w odbiorach z tytułu współfinansowania zadania.
3. Przejmujący wykorzysta przyznaną dotacje w terminie
nie dłuşszym niş do dnia 15 grudnia 2011 r. Przez wykorzystanie dotacji rozumie się zapłatę za zrealizowane zadanie, na które dotacja została udzielona.
4. Przejmujący zobowiązuje się do rozliczenia udzielonej
przez Powierzającego dotacji oraz zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji w terminie do 15 dni od określonego w ust. 3 terminu wykorzystania dotacji.
5. Przejmujący w ramach rozliczenia, o którym mowa
w ust. 4 zobowiązuje się do przedłoşenia do ZDW
uwierzytelnionej kopii protokołu odbioru robót potwierdzonego przez inspektora ZDW oraz dokumentów i dowodów księgowych zatwierdzonych do wypłaty, z opisem zawierającym informacje o:
a) zastosowanym trybie wyboru wykonawcy,
b) wysokości kwoty finansowanej z budşetu Województwa,
c) klasyfikacji budşetowej i dekretacji księgowej wydatków,
d) wydatku strukturalnym, wraz z oświadczeniem (informacją) o podleganiu opodatkowaniu podatkiem
VAT.
6. Udzielone w ramach dotacji celowej środki wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem oraz pobrane
nienaleşnie lub w nadmiernej wysokości podlegają
zwrotowi na rachunek udzielającego dotacji zgodnie
z postanowieniami art. 252 ustawy o finansach publicznych.
7. Strony dopuszczają oraz deklarują wolę wcześniejszego wykorzystania, rozliczenia oraz zwrotu niewykorzystanej dotacji.
§ 9. Przejmujący oświadcza, şe :
a) wyboru wykonawcy zadania dokona zgodnie
z prawem zamówień publicznych.
b) roboty wykonywane będą na podstawie podlegającego wykonaniu pozwolenia na budowę lub zgłoszeniu przebudowy/remontu uzyskanych odpowiednio we właściwym w sprawie organie oraz
zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego.
c) Przejmujący w SIWZ w warunkach ogólnych umowy z wykonawca wprowadzi zapis, şe wykonawca
udzieli pięcioletniej gwarancji na wykonane roboty.
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d) pozyska teren pod inwestycje oraz ureguluje stosunki własnościowe z tym związane
§ 10.
1. Po zakończeniu inwestycji oraz uzyskaniu pozwolenia
na uşytkowanie, Przekazujący wystąpi pisemnie do
ZDW z informacją o planowanym jej przekazaniu. Informacja ta będzie podstawą do wystąpienia przez
ZDW z wnioskiem o przeniesienie praw i obowiązków
wynikających z wydanych wcześniej na rzecz Przekazującego pozwoleń wodnoprawnych na szczególne
korzystanie ze środowiska poprzez odprowadzenie
wód opadowych do ziemi lub wód.
2. Przekazujący po zakończeniu zadania tj. po dokonaniu
końcowego odbioru robót oraz przekazaniu obiektu
do uşytkowania po dokonaniu czynności formalno –
prawnych zgodnie z prawem budowlanym oraz po
uzyskaniu tytułu prawnego przez ZDW do pozwoleń
wodnoprawnych na szczególne korzystanie ze środowiska poprzez odprowadzenie wód opadowych do
ziemi lub wód, zobowiązuje się do nieodpłatnego
przekazania całości inwestycji (wraz z pozyskanymi
nieruchomościami)na rzecz Województwa Małopolskiego w trwałym zarządzie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie.
§ 11.
1. Do niniejszego porozumienia mają zastosowanie
przepisy kodeksu cywilnego, prawa zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych oraz prawa budowlanego.
2. Zmiana postanowień niniejszego porozumienia wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaşności.
§ 12. Spory wynikłe z niniejszego porozumienia
podlegać będą rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla
siedziby Powierzającego.
§ 13. Przejmujący ponosi wszelką odpowiedzialność cywilną wobec Powierzającego oraz osób trzecich
z tytułu ewentualnych roszczeń powstałych w związku
z wykonywaniem lub nienaleşytym wykonaniem powierzonego zadania.
§ 14. Przedmiotowe porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§ 15. Porozumienia sporządzono w 8 jednobrzmiących egzemplarzach: 3 dla Powierzającego, 2 dla Przejmującego, 3 dla Zarządu Dróg Wojewódzkich.
Powierzający:

Przejmujący:

Wicemarszałek Województwa Małopolskiego:
Roman Ciepiela -

Wójt
Gminy Cięşkowice,
Zbigniew Jurkiewicz

Wicemarszałek Województwa Małopolskiego:
Wojciech Kozak
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POROZUMIENIE
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
z dnia 5 maja 2011 r.
zawarte w Krakowie, pomiędzy : Województwem
Małopolskim,
zwanym
dalej
„Powierzającym”,
w imieniu którego działa Zarząd Województwa Małopolskiego, z siedzibą: 31 – 156 Kraków, ul. Basztowa 22,
reprezentowany przez: PANA ROMANA CIEPIELĘ - Wicemarszałka Województwa Małopolskiego PANA WOJCIECHA KOZAKA - Wicemarszałka Województwa Małopolskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Województwa
Małopolskiego Pani Marty Tylek a Gmina Bukowina
Tatrzańska, zwaną dalej „Przejmującym” w imieniu,
której działa PAN STANISŁAW ŁUKASZCZYK - Wójt przy
kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Aniela Dziadkowiec NIP 736 – 127 – 61 – 35
§ 1.
1. W oparciu o art. 8 ust. 2a i 18 ust. 2 pkt 11 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst
jedn. Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art.
8 ust. 2 i 18 pkt 12 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.
o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz.U.
z 2001r., Nr 142, poz. 1590 ze zm.) w związku z art. 20
pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. z 2007 r., Nr 19, poz. 115 ze zm.,
oraz o Uchwałę Sejmiku Województwa Małopolskiego Nr VII/95/11 z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie
powierzenia Gminie Bukowina Tatrzańska wykonania
zadania własnego pn.: „Przebudowa fragmentu DW
960 Czarna Góra - Bukowina Tatrzańska na odc. 010
w km 1+709 – 1+860 polegająca na budowie chodnika
dla pieszych wraz z odwodnieniem oraz przebudową
istniejących zjazdów drogowych indywidualnych”,
oraz Uchwałę Rady Gminy Nr V/26/2010 z dnia
30.12.2010 r. w sprawie przejęcia zadania od Województwa Małopolskiego, Powierzający powierza,
a Przejmujący przejmuje wykonanie powierzonego
zadania.
2. Powierzający powierza, a Przejmujący przejmuje pełnienie funkcji inwestora w zakresie koniecznym dla
prawidłowej realizacji powierzonego zadania.
3. Porozumienie zostaje zawarte na okres realizacji zadania tj. do dnia 30 listopada 2011 roku.
§ 2.
1. Zadanie realizowane będzie w roku 2011 w ramach
środków finansowych zatwierdzonych przez Sejmik
Województwa Małopolskiego oraz Radę Gminy.
2. Inspektora nadzoru dla części drogowej wyznacza
ZDW.
3. Do współpracy przy realizacji niniejszego porozumienia Powierzający upowaşnia Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, z siedzibą: 30–085 Kraków, ul. Głowackiego 56, zwany dalej „ZDW”.
§ 3. Wartość szacunkowa zadania określonego powyşej, na podstawie wyceny dokonanej przez Przejmującego, wynosi 273.666,12 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt sześć
złotych 12/100) i składa się z:

a) wkładu rzeczowego Przejmującego o wartości max
38.064,00 zł
b) robót dla zakresu objętego zadaniem o wartości
235.602,12 zł
§ 4. Środki finansowe na realizację zadania zapewnia Przejmujący, z zastrzeşeniem ust. 2
1. Środki finansowe na realizację zadania zapewnia
Przejmujący, z zastrzeşeniem ust. 2
2. Celem realizacji Powierzający uczestniczy w kosztach
realizacji zadania do wysokości 50 % wartości zadania określonej w § 3.
3. Na realizację zadania powierzonego niniejszym porozumieniem Powierzający zapewnił środki w 2011 r.
w wysokości do 136.833,06 zł (słownie: sto trzydzieści sześć tysięcy osiemset trzydzieści trzy złote
06/100) , w formie dotacji celowej dla Przejmującego.
4. Przejmujący przedłoşy do ZDW niezwłocznie po podpisaniu niniejszego porozumienia uwierzytelnione
kopie kosztorysu inwestorskiego, przy czym ceny lub
inne wskaŝniki kalkulacyjne wymagają uprzedniego
zaopiniowania przez ZDW.
5. Kwota dotacji zostanie określona ostatecznie po dokonaniu wyboru wykonawcy realizującego zadanie
w formie aneksu do niniejszego porozumienia przy
uwzględnieniu zasad finansowania i rozliczania określonych przez strony niniejszym porozumieniem.
6. Ewentualne koszty związane z regulacją stanów
prawnych gruntów niezbędnych dla realizacji zadania będą podlegały osobnemu uzgodnieniu w formie
aneksu do niniejszej umowy przy zachowaniu zasad
finansowych przyjętych niniejszą umowa.
7. Do zawarcia aneksów, o których mowa w § 4, 5 i 6
porozumienia, jak i w zakresie udzielonego upowaşnienia Uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego umocowany jest Dyrektor ZDW.
8. Przekazywanie dotacji, o której mowa w ust. 5 przez
Powierzającego dokonywane będzie na konto Przejmującego po określeniu ostatecznej kwoty dotacji na
podstawie aneksu, o którym mowa w ust. 5.
w terminie do 15 dni od daty otrzymania przez Powierzającego pisemnego wniosku sporządzonego
przez Przejmującego.
9. Za dzień przekazania dotacji uwaşa się dzień obciąşenia rachunku bankowego Powierzającego.
§ 5.
1. Przejmujący uczestniczy w kosztach realizacji zadania
w wysokości do 50% wartości zadania określonej
w § 3. w ramach udziału finansowego na podstawie
stosownych uchwał Rady Gminy.
2. Przejmujący posiada zabezpieczone środki finansowe
na realizację udziału finansowego w 2011 r.
w wysokości do 98.769,06 zł (słownie: dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt dziewięć

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 444

– 28083 –

złotych 06/100) na podstawie stosownej Uchwały Rady Gminy.
3. Kwota finansowego udziału Przejmującego w kosztach realizacji zadania zostanie określona ostatecznie po dokonaniu wyboru wykonawcy realizującego
zadanie w formie aneksu do niniejszego porozumienia przy uwzględnieniu zasad finansowania
i rozliczania określonych przez strony niniejszym porozumieniem.
§ 6.
1. Strony porozumienia ustalają, şe zgodnie z Ustawą
Prawo zamówień publicznych wyłonienia wykonawcy zadania oraz zawarcia umowy dokona
Przejmujący.
2. Przejmujący niezwłocznie po dokonaniu wyboru wykonawcy przedkłada do ZDW komplet dokumentacji
z postępowania tj.: ogłoszenie o zamówieniu, protokół z postępowania, informację o wyborze wykonawcy wraz z kopią oferty, kopią umowy, kopią kosztorysu ofertowego uwierzytelnione za zgodność z oryginałem kserokopie faktur lub innych dowodów poniesionych nakładów potwierdzających zrealizowanie
wkładu rzeczowego.
3. W razie realizacji zadania przez gminną jednostkę
budşetową lub gminny zakład budşetowy, Przejmujący niezwłocznie przekazuje stosowne dokumenty
uwierzytelnione za zgodność z oryginałem potwierdzające realizację zadania siłami własnymi oraz
uwierzytelnione za zgodność z oryginałem kserokopie faktur, aktów notarialnych lub innych dowodów
potwierdzających zrealizowanie wkładu rzeczowego,
przy czym ceny i wskaŝniki kalkulacyjne, kosztorysy
ofertowe podlegają uprzedniemu uzgodnieniu przez
ZDW.
4. Na podstawie przedłoşonych dokumentów ZDW sporządza aneks do porozumienia zgodnie z § 4 ust. 5
oraz z § 5 ust.3.
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5. Przejmujący w ramach rozliczenia, o którym mowa
w ust. 4 zobowiązuje się do przedłoşenia do ZDW
uwierzytelnionej kopii protokołu odbioru robót potwierdzonego przez inspektora ZDW oraz dokumentów i dowodów księgowych zatwierdzonych do wypłaty, z opisem zawierającym informacje o:
a) zastosowanym trybie wyboru wykonawcy,
b) wysokości kwoty finansowanej z budşetu Województwa,
c) klasyfikacji budşetowej i dekretacji księgowej wydatków,
d) wydatku strukturalnym, wraz z oświadczeniem (informacją) o podleganiu opodatkowaniu podatkiem
VAT.
6. Udzielone w ramach dotacji celowej środki wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem oraz pobrane nienaleşnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi na rachunek udzielającego dotacji zgodnie
z postanowieniami art. 252 ustawy o finansach publicznych.
7. Strony dopuszczają oraz deklarują wolę wcześniejszego wykorzystania, rozliczenia oraz zwrotu niewykorzystanej dotacji.
§ 9. Przejmujący oświadcza, şe :
a) wyboru wykonawcy zadania dokona zgodnie
z prawem zamówień publicznych.
b) roboty wykonywane będą na podstawie podlegającego wykonaniu pozwolenia na budowę lub zgłoszeniu przebudowy/remontu uzyskanych odpowiednio we właściwym w sprawie organie oraz
zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego.
c) Przejmujący w SIWZ w warunkach ogólnych umowy z wykonawca wprowadzi zapis, şe wykonawca
udzieli pięcioletniej gwarancji na wykonane roboty.
d) pozyska teren pod inwestycje oraz ureguluje stosunki własnościowe z tym związane
§ 10.

§ 7. Termin realizacji zadania strony porozumienia
ustalają na 30 listopada 2011 roku.
§ 8.
1. Przejmujący dokonuje odbiorów częściowych, a po
zakończeniu realizacji całego zadania dokonuje jego
odbioru końcowego oraz rozliczenia rzeczowofinansowego.
2. ZDW uczestniczy w odbiorach z tytułu współfinansowania zadania.
3. Przejmujący wykorzysta przyznaną dotacje w terminie nie dłuşszym niş do dnia 15 grudnia 2011 r.
Przez wykorzystanie dotacji rozumie się zapłatę za
zrealizowane zadanie, na które dotacja została
udzielona.
4. Przejmujący zobowiązuje się do rozliczenia udzielonej przez Powierzającego dotacji oraz zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji w terminie do 15 dni
od określonego w ust. 3 terminu wykorzystania dotacji.

1. Po zakończeniu inwestycji oraz uzyskaniu pozwolenia
na uşytkowanie, Przekazujący wystąpi pisemnie do
ZDW z informacją o planowanym jej przekazaniu. Informacja ta będzie podstawą do wystąpienia przez
ZDW z wnioskiem o przeniesienie praw i obowiązków
wynikających z wydanych wcześniej na rzecz Przekazującego pozwoleń wodnoprawnych na szczególne
korzystanie ze środowiska poprzez odprowadzenie
wód opadowych do ziemi lub wód.
2. Przekazujący po zakończeniu zadania tj. po dokonaniu
końcowego odbioru robót oraz przekazaniu obiektu
do uşytkowania po dokonaniu czynności formalno –
prawnych zgodnie z prawem budowlanym oraz po
uzyskaniu tytułu prawnego przez ZDW do pozwoleń
wodnoprawnych na szczególne korzystanie ze środowiska poprzez odprowadzenie wód opadowych do
ziemi lub wód, zobowiązuje się do nieodpłatnego
przekazania całości inwestycji (wraz z pozyskanymi
nieruchomościami) na rzecz Województwa Małopolskiego w trwałym zarządzie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie.
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§ 11.
1. Do niniejszego porozumienia mają zastosowanie
przepisy kodeksu cywilnego, prawa zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych oraz prawa budowlanego.
2. Zmiana postanowień niniejszego porozumienia wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaşności.
§ 12. Spory wynikłe z niniejszego porozumienia
podlegać będą rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla
siedziby Powierzającego.

Poz. 4200,4201

§ 13. Przejmujący ponosi wszelką odpowiedzialność cywilną wobec Powierzającego oraz osób trzecich
z tytułu ewentualnych roszczeń powstałych w związku
z wykonywaniem lub nienaleşytym wykonaniem powierzonego zadania.
Powierzający:

Przejmujący:

Wicemarszałek Województwa Małopolskiego:
Roman Ciepiela -

Wójt Gminy
Bukowina Tatrzańska,
Stanisław Łukaszczyk

Wicemarszałek Województwa Małopolskiego:
Wojciech Kozak

4200
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POROZUMIENIE
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
z dnia 27 maja 2011 r.
zawarte w Krakowie, pomiędzy: Województwem
Małopolskim,
zwanym
dalej
„Powierzającym”,
w imieniu, którego działa Zarząd Województwa Małopolskiego, z siedzibą: 31 – 156 Kraków, ul. Basztowa 22,
reprezentowany przez: PANA ROMANA CIEPIELĘ - Wicemarszałka Województwa Małopolskiego PANA WOJCIECHA KOZAKA - Wicemarszałka Województwa Małopolskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Województwa
Małopolskiego Pani Marty Tylek a Miastem i Gminą
Biecz, zwaną dalej „Przejmującym” w imieniu, której
działa PANI URSZULA NIEMIEC - Burmistrz przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Anna Kurasz NIP 738 –
197 – 38 – 83
§ 1.
1. W oparciu o art. 8 ust. 2a i 18 ust. 2 pkt 11 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst
jedn. Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 8
ust. 2 i 18 pkt 12 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.
o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz.U.
z 2001r., Nr 142, poz. 1590 ze zm.) w związku z art. 20
pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. z 2007 r., Nr 19, poz. 115 ze zm.,
oraz o Uchwałę Sejmiku Województwa Małopolskiego Nr VII/95/11 z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie
powierzenia Miastu i Gminie Biecz wykonania zadania własnego pn.: „Budowa odcinka chodnika
w ciągu DW 980 Jurków – Biecz w m. Biecz odc. 130
w km 9+467 – 9+947”, oraz Uchwałę Rady Miejskiej
Nr VIII/63/2011 z dnia 26.05.2011 r. w sprawie przejęcia zadania od Województwa Małopolskiego, Powierzający powierza, a Przejmujący przejmuje wykonanie powierzonego zadania.
2. Powierzający powierza, a Przejmujący przejmuje pełnienie funkcji inwestora w zakresie koniecznym dla
prawidłowej realizacji powierzonego zadania.
3. Porozumienie zostaje zawarte na okres realizacji zadania tj. do dnia 31 paŝdziernika 2011 roku.
§ 2.
1. Zadanie realizowane będzie w roku 2011 w ramach
środków finansowych zatwierdzonych przez Sejmik
Województwa Małopolskiego oraz Radę Miejską.

2. Inspektora nadzoru dla części drogowej wyznacza
ZDW.
3. Do współpracy przy realizacji niniejszego porozumienia Powierzający upowaşnia Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, z siedzibą: 30–085 Kraków, ul. Głowackiego 56, zwany dalej „ZDW”.
§ 3. Wartość szacunkowa zadania określonego powyşej, na podstawie wyceny dokonanej przez Przejmującego, wynosi 234.800,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści cztery tysiące osiemset złotych 00/100) robót dla
zakresu objętego zadaniem.
§ 4.
1. Środki finansowe na realizację zadania zapewnia
Przejmujący, z zastrzeşeniem ust. 2.
2. Celem realizacji Powierzający uczestniczy w kosztach
realizacji zadania do wysokości 50 % wartości zadania określonej w § 3.
3. Na realizację zadania powierzonego niniejszym porozumieniem Powierzający zapewnił środki w 2011 r.
w wysokości do 117.400,00 zł (słownie: sto siedemnaście tysięcy czterysta złotych 00/100), w formie dotacji celowej dla Przejmującego.
4. Przejmujący przedłoşy do ZDW niezwłocznie po podpisaniu niniejszego porozumienia uwierzytelnione
kopie kosztorysu inwestorskiego, przy czym ceny lub
inne wskaŝniki kalkulacyjne wymagają uprzedniego
zaopiniowania przez ZDW.
5. Kwota dotacji zostanie określona ostatecznie po dokonaniu wyboru wykonawcy realizującego zadanie
w formie aneksu do niniejszego porozumienia przy
uwzględnieniu zasad finansowania i rozliczania określonych przez strony niniejszym porozumieniem
6. Ewentualne koszty związane z regulacją stanów
prawnych gruntów niezbędnych dla realizacji zadania
będą podlegały osobnemu uzgodnieniu w formie
aneksu do niniejszej umowy przy zachowaniu zasad
finansowych przyjętych niniejszą umowa.
7. Do zawarcia aneksów, o których mowa w § 4, 5 i 6
porozumienia, jak i w zakresie udzielonego upowaş-
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nienia Uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego umocowany jest Dyrektor ZDW.
8. Przekazywanie dotacji, o której mowa w ust. 5 przez
Powierzającego dokonywane będzie na konto Przejmującego po określeniu ostatecznej kwoty dotacji na
podstawie aneksu, o którym mowa w ust.5.
w terminie do 15 dni od daty otrzymania przez Powierzającego pisemnego wniosku sporządzonego
przez Przejmującego.
9. Za dzień przekazania dotacji uwaşa się dzień obciąşenia rachunku bankowego Powierzającego.
§ 5.
1. Przejmujący uczestniczy w kosztach realizacji zadania
w wysokości do 50 % wartości zadania określonej
w § 3. w ramach udziału finansowego na podstawie
stosownych uchwał Rady Miejskiej.
2. Przejmujący posiada zabezpieczone środki finansowe
na realizację udziału finansowego w 2011 r.
w wysokości do 117.400,00 zł (słownie: sto siedemnaście tysięcy czterysta złotych 00/100) na podstawie
stosownej Uchwały Rady Miejskiej.
3. Kwota finansowego udziału Przejmującego w kosztach realizacji zadania zostanie określona ostatecznie
po dokonaniu wyboru wykonawcy realizującego zadanie w formie aneksu do niniejszego porozumienia
przy uwzględnieniu zasad finansowania i rozliczania
określonych przez strony niniejszym porozumieniem.
§ 6.
1. Strony porozumienia ustalają, şe zgodnie z Ustawą
Prawo zamówień publicznych wyłonienia wykonawcy zadania oraz zawarcia umowy dokona Przejmujący.
2. Przejmujący niezwłocznie po dokonaniu wyboru wykonawcy przedkłada do ZDW komplet dokumentacji
z postępowania tj.: ogłoszenie o zamówieniu, protokół z postępowania, informację o wyborze wykonawcy wraz z kopią oferty, kopią umowy, kopią kosztorysu ofertowego uwierzytelnione za zgodność z oryginałem kserokopie faktur lub innych dowodów poniesionych nakładów potwierdzających zrealizowanie
wkładu rzeczowego.
3. W razie realizacji zadania przez gminną jednostkę
budşetową lub gminny zakład budşetowy, Przejmujący niezwłocznie przekazuje stosowne dokumenty
uwierzytelnione za zgodność z oryginałem potwierdzające realizację zadania siłami własnymi oraz
uwierzytelnione za zgodność z oryginałem kserokopie faktur, aktów notarialnych lub innych dowodów
potwierdzających zrealizowanie wkładu rzeczowego,
przy czym ceny i wskaŝniki kalkulacyjne, kosztorysy
ofertowe podlegają uprzedniemu uzgodnieniu przez
ZDW.
4. Na podstawie przedłoşonych dokumentów ZDW sporządza aneks do porozumienia zgodnie z § 4 ust. 5
oraz z § 5 ust.3.
§ 7. Termin realizacji zadania strony porozumienia
ustalają do dnia 31 paŝdziernika 2011 roku.
§ 8.
1. Przejmujący dokonuje odbiorów częściowych, a po
zakończeniu realizacji całego zadania dokonuje jego
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odbioru końcowego
finansowego.

oraz

rozliczenia

rzeczowo-

2. ZDW uczestniczy w odbiorach z tytułu współfinansowania zadania.
3. Przejmujący wykorzysta przyznaną dotacje w terminie
nie dłuşszym niş do dnia 15 grudnia 2011 r. Przez
wykorzystanie dotacji rozumie się zapłatę za zrealizowane zadanie, na które dotacja została udzielona.
4. Przejmujący zobowiązuje się do rozliczenia udzielonej
przez Powierzającego dotacji oraz zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji w terminie do 15 dni od określonego w ust. 3 terminu wykorzystania dotacji.
5. Przejmujący w ramach rozliczenia, o którym mowa
w ust. 4 zobowiązuje się do przedłoşenia do ZDW
uwierzytelnionej kopii protokołu odbioru robót potwierdzonego przez inspektora ZDW oraz dokumentów i dowodów księgowych zatwierdzonych do wypłaty, z opisem zawierającym informacje o:
a) zastosowanym trybie wyboru wykonawcy,
b) wysokości kwoty finansowanej z budşetu Województwa,
c) klasyfikacji budşetowej i dekretacji księgowej wydatków,
d) wydatku strukturalnym, wraz z oświadczeniem (informacją) o podleganiu opodatkowaniu podatkiem
VAT.
6. Udzielone w ramach dotacji celowej środki wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem oraz pobrane nienaleşnie lub w nadmiernej wysokości podlegają
zwrotowi na rachunek udzielającego dotacji zgodnie
z postanowieniami art. 252 ustawy o finansach publicznych.
7. Strony dopuszczają oraz deklarują wolę wcześniejszego wykorzystania, rozliczenia oraz zwrotu niewykorzystanej dotacji.
§ 9. Przejmujący oświadcza, şe :
a) wyboru wykonawcy zadania dokona zgodnie
z prawem zamówień publicznych.
b) roboty wykonywane będą na podstawie podlegającego wykonaniu pozwolenia na budowę lub zgłoszeniu przebudowy/remontu uzyskanych odpowiednio we właściwym w sprawie organie oraz
zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego.
c) Przejmujący w SIWZ w warunkach ogólnych umowy z wykonawca wprowadzi zapis, şe wykonawca
udzieli pięcioletniej gwarancji na wykonane roboty.
d) pozyska teren pod inwestycje oraz ureguluje stosunki własnościowe z tym związane
§ 10.
1. Po zakończeniu inwestycji oraz uzyskaniu pozwolenia
na uşytkowanie, Przekazujący wystąpi pisemnie do
ZDW z informacją o planowanym jej przekazaniu. Informacja ta będzie podstawą do wystąpienia przez
ZDW z wnioskiem o przeniesienie praw i obowiązków wynikających z wydanych wcześniej na rzecz
Przekazującego pozwoleń wodnoprawnych na szczególne korzystanie ze środowiska poprzez odprowadzenie wód opadowych do ziemi lub wód.
2. Przekazujący po zakończeniu zadania tj. po dokonaniu
końcowego odbioru robót oraz przekazaniu obiektu
do uşytkowania po dokonaniu czynności formalno –
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prawnych zgodnie z prawem budowlanym oraz po
uzyskaniu tytułu prawnego przez ZDW do pozwoleń
wodnoprawnych na szczególne korzystanie ze środowiska poprzez odprowadzenie wód opadowych do
ziemi lub wód, zobowiązuje się do nieodpłatnego
przekazania całości inwestycji (wraz z pozyskanymi
nieruchomościami) na rzecz Województwa Małopolskiego w trwałym zarządzie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie.
§ 11.
1. Do niniejszego porozumienia mają zastosowanie
przepisy kodeksu cywilnego, prawa zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych oraz prawa budowlanego.
2. Zmiana postanowień niniejszego porozumienia wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaşności.
§ 12. Spory wynikłe z niniejszego porozumienia
podlegać będą rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla
siedziby Powierzającego.

Poz. 4201,4202

§ 13. Przejmujący ponosi wszelką odpowiedzialność cywilną wobec Powierzającego oraz osób trzecich
z tytułu ewentualnych roszczeń powstałych w związku
z wykonywaniem lub nienaleşytym wykonaniem powierzonego zadania.
§ 14. Przedmiotowe porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§ 15. Porozumienia sporządzono w 8 jednobrzmiących egzemplarzach: 3 dla Powierzającego, 2 dla Przejmującego, 3 dla Zarządu Dróg Wojewódzkich.
Powierzający:

Przejmujący:

Wicemarszałek Województwa Małopolskiego:
Roman Ciepiela -

Burmistrz Miasta
i Gminy Biecz
Urszula Niemiec

Wicemarszałek Województwa Małopolskiego:
Wojciech Kozak

4201
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POROZUMIENIE
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
z dnia 4 maja 2011 r.
zawarte w Krakowie, pomiędzy: Województwem
Małopolskim,
zwanym
dalej
„Powierzającym”,
w imieniu którego działa Zarząd Województwa Małopolskiego, z siedzibą: 31 – 156 Kraków, ul. Basztowa 22,
reprezentowany przez: PANA ROMANA CIEPIELĘ - Wicemarszałka Województwa Małopolskiego PANA WOJCIECHA KOZAKA - Wicemarszałka Województwa Małopolskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Województwa
Małopolskiego Pani Marty Tylek a Miastem i Gminą
Zakliczyn, zwaną dalej „Przejmującym” w imieniu, której działa PAN JERZY SOSKA - Burmistrz przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Urszula Nowak NIP 869 –
10 – 13 – 238
§ 1.
1. W oparciu o art. 8 ust. 2a i 18 ust. 2 pkt 11 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst
jedn. Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 8
ust. 2 i 18 pkt 12 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz.U.
z 2001r., Nr 142, poz. 1590 ze zm.) w związku z art. 20
pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. z 2007 r., Nr 19, poz. 115 ze zm.,
oraz o Uchwałę Sejmiku Województwa Małopolskiego Nr VII/95/11 z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie
powierzenia Miastu i Gminie Zakliczyn wykonania zadania własnego pn.: „Przebudowa chodników przy
DW 975 relacji Dąbrowa Tarnowska – Dąbrowa w m.
Zakliczyn”, oraz Uchwałę Rady Miejskiej Nr V/46/11
z dnia 11 marca 2011 r. w sprawie przejęcia zadania
od Województwa Małopolskiego, Powierzający powierza, a Przejmujący przejmuje wykonanie powierzonego zadania.

2. Powierzający powierza, a Przejmujący przejmuje pełnienie funkcji inwestora w zakresie koniecznym dla
prawidłowej realizacji powierzonego zadania.
3. Porozumienie zostaje zawarte na okres realizacji zadania tj. do dnia 31 paŝdziernika 2011 roku.
§ 2.
1. Zadanie realizowane będzie w roku 2011 w ramach
środków finansowych zatwierdzonych przez Sejmik
Województwa Małopolskiego oraz Radę Miejską.
2. Inspektora nadzoru dla części drogowej wyznacza
ZDW.
3. Do współpracy przy realizacji niniejszego porozumienia Powierzający upowaşnia Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, z siedzibą: 30–085 Kraków, ul. Głowackiego 56, zwany dalej „ZDW”.
§ 3. Wartość szacunkowa zadania określonego powyşej, na podstawie wyceny dokonanej przez Przejmującego, wynosi 303.477,45 zł (słownie: trzysta trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt siedem złotych 45/100)
i składa się z:
a) wkładu rzeczowego Przejmującego o wartości max
16.000,00 zł
b) robót dla zakresu objętego zadaniem o wartości
287.477,45 zł
§ 4.
1. Środki finansowe na realizację zadania zapewnia
Przejmujący, z zastrzeşeniem ust. 2.
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2. Celem realizacji Powierzający uczestniczy w kosztach
realizacji zadania do wysokości 50 % wartości zadania określonej w § 3.
3. Na realizację zadania powierzonego niniejszym porozumieniem Powierzający zapewnił środki w 2011 r.
w wysokości do 151.738,72 zł (słownie: sto pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset trzydzieści osiem złotych 72/100) , w formie dotacji celowej dla Przejmującego.
4. Przejmujący przedłoşy do ZDW niezwłocznie po podpisaniu niniejszego porozumienia uwierzytelnione
kopie kosztorysu inwestorskiego, przy czym ceny lub
inne wskaŝniki kalkulacyjne wymagają uprzedniego
zaopiniowania przez ZDW.
5. Kwota dotacji zostanie określona ostatecznie po dokonaniu wyboru wykonawcy realizującego zadanie
w formie aneksu do niniejszego porozumienia przy
uwzględnieniu zasad finansowania i rozliczania określonych przez strony niniejszym porozumieniem.
6. Ewentualne koszty związane z regulacją stanów
prawnych gruntów niezbędnych dla realizacji zadania będą podlegały osobnemu uzgodnieniu w formie
aneksu do niniejszej umowy przy zachowaniu zasad
finansowych przyjętych niniejszą umowa.
7. Do zawarcia aneksów, o których mowa w § 4, 5 i 6
porozumienia, jak i w zakresie udzielonego upowaşnienia Uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego umocowany jest Dyrektor ZDW.
8. Przekazywanie dotacji, o której mowa w ust. 5 przez
Powierzającego dokonywane będzie na konto Przejmującego po określeniu ostatecznej kwoty dotacji na
podstawie aneksu, o którym mowa w ust.5.
w terminie do 15 dni od daty otrzymania przez Powierzającego pisemnego wniosku sporządzonego
przez Przejmującego.
9. Za dzień przekazania dotacji uwaşa się dzień obciąşenia rachunku bankowego Powierzającego.
§ 5.
1. Przejmujący uczestniczy w kosztach realizacji zadania
w wysokości do 50 % wartości zadania określonej
w § 3. w ramach udziału finansowego na podstawie
stosownych uchwał Rady Miejskiej.
2. Przejmujący posiada zabezpieczone środki finansowe
na realizację udziału finansowego w 2011 r.
w wysokości do 135.738,73 zł (słownie: sto trzydzieści pięć tysięcy siedemset trzydzieści osiem złotych
73/100) na podstawie stosownej Uchwały Rady Miejskiej.
3. Kwota finansowego udziału Przejmującego w kosztach realizacji zadania zostanie określona ostatecznie
po dokonaniu wyboru wykonawcy realizującego zadanie w formie aneksu do niniejszego porozumienia
przy uwzględnieniu zasad finansowania i rozliczania
określonych przez strony niniejszym porozumieniem.
§ 6.
1. Strony porozumienia ustalają, şe zgodnie z Ustawą
Prawo zamówień publicznych wyłonienia wykonawcy zadania oraz zawarcia umowy dokona Przejmujący.
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2. Przejmujący niezwłocznie po dokonaniu wyboru wykonawcy przedkłada do ZDW komplet dokumentacji
z postępowania tj.: ogłoszenie o zamówieniu, protokół z postępowania, informację o wyborze wykonawcy wraz z kopią oferty, kopią umowy, kopią kosztorysu ofertowego uwierzytelnione za zgodność z oryginałem kserokopie faktur lub innych dowodów poniesionych nakładów potwierdzających zrealizowanie
wkładu rzeczowego.
3. W razie realizacji zadania przez gminną jednostkę
budşetową lub gminny zakład budşetowy, Przejmujący niezwłocznie przekazuje stosowne dokumenty
uwierzytelnione za zgodność z oryginałem potwierdzające realizację zadania siłami własnymi oraz
uwierzytelnione za zgodność z oryginałem kserokopie faktur, aktów notarialnych lub innych dowodów
potwierdzających zrealizowanie wkładu rzeczowego,
przy czym ceny i wskaŝniki kalkulacyjne, kosztorysy
ofertowe podlegają uprzedniemu uzgodnieniu przez
ZDW.
4. Na podstawie przedłoşonych dokumentów ZDW sporządza aneks do porozumienia zgodnie z § 4 ust. 5
oraz z § 5 ust.3.
§ 7. Termin realizacji zadania strony porozumienia
ustalają na 31 paŝdziernika 2011 roku.
§ 8.
1. Przejmujący dokonuje odbiorów częściowych, a po
zakończeniu realizacji całego zadania dokonuje jego
odbioru końcowego oraz rozliczenia rzeczowofinansowego.
2. ZDW uczestniczy w odbiorach z tytułu współfinansowania zadania.
3. Przejmujący wykorzysta przyznaną dotacje w terminie
nie dłuşszym niş do dnia 15 grudnia 2011 r. Przez
wykorzystanie dotacji rozumie się zapłatę za zrealizowane zadanie, na które dotacja została udzielona.
4. Przejmujący zobowiązuje się do rozliczenia udzielonej
przez Powierzającego dotacji oraz zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji w terminie do 15 dni od określonego w ust. 3 terminu wykorzystania dotacji.
5. Przejmujący w ramach rozliczenia, o którym mowa
w ust. 4 zobowiązuje się do przedłoşenia do ZDW
uwierzytelnionej kopii protokołu odbioru robót potwierdzonego przez inspektora ZDW oraz dokumentów i dowodów księgowych zatwierdzonych do wypłaty, z opisem zawierającym informacje o:
a) zastosowanym trybie wyboru wykonawcy,
b) wysokości kwoty finansowanej z budşetu Województwa,
c) klasyfikacji budşetowej i dekretacji księgowej wydatków,
d) wydatku strukturalnym, wraz z oświadczeniem (informacją) o podleganiu opodatkowaniu podatkiem
VAT.
6. Udzielone w ramach dotacji celowej środki wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem oraz pobrane
nienaleşnie lub w nadmiernej wysokości podlegają
zwrotowi na rachunek udzielającego dotacji zgodnie
z postanowieniami art. 252 ustawy o finansach publicznych.
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7. Strony dopuszczają oraz deklarują wolę wcześniejszego wykorzystania, rozliczenia oraz zwrotu niewykorzystanej dotacji.
§ 9. Przejmujący oświadcza, şe :
a) wyboru wykonawcy zadania dokona zgodnie
z prawem zamówień publicznych.
b) roboty wykonywane będą na podstawie podlegającego wykonaniu pozwolenia na budowę lub zgłoszeniu przebudowy/remontu uzyskanych odpowiednio we właściwym w sprawie organie oraz
zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego.
c) Przejmujący w SIWZ w warunkach ogólnych umowy z wykonawca wprowadzi zapis, şe wykonawca
udzieli pięcioletniej gwarancji na wykonane roboty.
d) pozyska teren pod inwestycje oraz ureguluje stosunki własnościowe z tym związane
§ 10.
1. Po zakończeniu inwestycji oraz uzyskaniu pozwolenia
na uşytkowanie, Przekazujący wystąpi pisemnie do
ZDW z informacją o planowanym jej przekazaniu. Informacja ta będzie podstawą do wystąpienia przez
ZDW z wnioskiem o przeniesienie praw i obowiązków
wynikających z wydanych wcześniej na rzecz Przekazującego pozwoleń wodnoprawnych na szczególne
korzystanie ze środowiska poprzez odprowadzenie
wód opadowych do ziemi lub wód.
2. Przekazujący po zakończeniu zadania tj. po dokonaniu
końcowego odbioru robót oraz przekazaniu obiektu
do uşytkowania po dokonaniu czynności formalno –
prawnych zgodnie z prawem budowlanym oraz po
uzyskaniu tytułu prawnego przez ZDW do pozwoleń
wodnoprawnych na szczególne korzystanie ze środowiska poprzez odprowadzenie wód opadowych do
ziemi lub wód, zobowiązuje się do nieodpłatnego
przekazania całości inwestycji (wraz z pozyskanymi
nieruchomościami) na rzecz Województwa Małopol-
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skiego w trwałym zarządzie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie.
§ 11.
1. Do niniejszego porozumienia mają zastosowanie
przepisy kodeksu cywilnego, prawa zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych oraz prawa budowlanego.
2. Zmiana postanowień niniejszego porozumienia wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaşności.
§ 12. Spory wynikłe z niniejszego porozumienia
podlegać będą rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla
siedziby Powierzającego.
§ 13. Przejmujący ponosi wszelką odpowiedzialność cywilną wobec Powierzającego oraz osób trzecich
z tytułu ewentualnych roszczeń powstałych w związku
z wykonywaniem lub nienaleşytym wykonaniem powierzonego zadania.
§ 14. Przedmiotowe porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§ 15. Porozumienia sporządzono w 8 jednobrzmiących egzemplarzach: 3 dla Powierzającego, 2 dla Przejmującego, 3 dla Zarządu Dróg Wojewódzkich.
Powierzający:

Przejmujący:

Wicemarszałek Województwa Małopolskiego:
Roman Ciepiela -

Burmistrz Miasta
i Gminy Zakliczyn
Jerzy Soska

Wicemarszałek Województwa Małopolskiego:
Wojciech Kozak

4202

4203
4203

POROZUMIENIE
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
z dnia 31 marca 2011 r.
zawarte Krakowie, pomiędzy: Województwem
Małopolskim,
zwanym
dalej
„Powierzającym”,
w imieniu, którego działa Zarząd Województwa Małopolskiego, z siedzibą: 31 – 156 Kraków, ul. Basztowa 22,
reprezentowany przez: PANA ROMANA CIEPIELĘ - Wicemarszałka Województwa Małopolskiego PANA WOJCIECHA KOZAKA - Wicemarszałka Województwa Małopolskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Województwa
Małopolskiego Pani Marty Tylek Gminą Şegocina, zwanym dalej „Przejmującym” w imieniu, której działa PAN
JERZY BŁONIARZ- Wójt przy kontrasygnacie Skarbnika
Gminy Pani Rozalia Pączek-Rudek NIP 868-10-21-319
§ 1.
1. W oparciu o art. 8 ust. 2a i 18 ust. 2 pkt 11 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst
jedn. Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art.
8 ust. 2 i 18 pkt 12 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.
o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz.U.
z 2001r., Nr 142, poz. 1590 ze zm.) w związku z art. 20

pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. z 2007 r., Nr 19, poz. 115 ze zm.,
oraz o Uchwałę Sejmiku Województwa Małopolskiego Nr VII/95/11z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie
powierzenia Gminie Şegocina wykonania zadania
własnego pn.: „Budowa chodnika przy DW 965 w m.
Şegocina oraz budowa kanalizacji deszczowej
z utwardzeniem pobocza przy DW 965 w m. Rozdziele” ”, oraz Uchwałę Rady Gminy Nr XXIX/184/09
z dnia30.12.2009 r. w sprawie przejęcia zadania od
Województwa Małopolskiego, Powierzający powierza, a Przejmujący przejmuje wykonanie powierzonego zadania.
2. Powierzający powierza, a Przejmujący przejmuje pełnienie funkcji inwestora w zakresie koniecznym dla
prawidłowej realizacji powierzonego zadania.
3. Porozumienie zostaje zawarte na okres realizacji zadania tj. do dnia 31 paŝdziernika 2011 roku.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 444

– 28089 –

§ 2.
1. Zadanie realizowane będzie w roku 2011 w ramach
środków finansowych zatwierdzonych przez Sejmik
Województwa Małopolskiego oraz Radę Gminy.
2. Inspektora nadzoru dla części drogowej wyznacza
ZDW.
3. Do współpracy przy realizacji niniejszego porozumienia Powierzający upowaşnia Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, z siedzibą: 30–085 Kraków, ul. Głowackiego 56, zwany dalej „ZDW”.
§ 3. Wartość szacunkowa zadania określonego powyşej, na podstawie wyceny dokonanej przez Przejmującego, wynosi 162.000,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt
dwa tysiące złotych 00/100) i składa się z:
a) wkładu rzeczowego Przejmującego o wartości max
12.000,00 zł
b) robót dla zakresu objętego zadaniem o wartości
150.000,00 zł
§ 4.
1. Środki finansowe na realizację zadania zapewnia
Przejmujący, z zastrzeşeniem ust. 2.
2. Celem realizacji Powierzający uczestniczy w kosztach
realizacji zadania do wysokości 50 % wartości zadania określonej w § 3.
3. Na realizację zadania powierzonego niniejszym porozumieniem Powierzający zapewnił środki w 2011 r.
w wysokości do 81.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt
jeden tysięcy złotych 00/100), w formie dotacji celowej dla Przejmującego.
4. Przejmujący przedłoşy do ZDW niezwłocznie po podpisaniu niniejszego porozumienia uwierzytelnione
kopie kosztorysu inwestorskiego, przy czym ceny lub
inne wskaŝniki kalkulacyjne wymagają uprzedniego
zaopiniowania przez ZDW.
5. Kwota dotacji zostanie określona ostatecznie po dokonaniu wyboru wykonawcy realizującego zadanie
w formie aneksu do niniejszego porozumienia przy
uwzględnieniu zasad finansowania i rozliczania określonych przez strony niniejszym porozumieniem.
6. Ewentualne koszty związane z regulacją stanów
prawnych gruntów niezbędnych dla realizacji zadania będą podlegały osobnemu uzgodnieniu w formie
aneksu do niniejszej umowy przy zachowaniu zasad
finansowych przyjętych niniejszą umowa.
7. Do zawarcia aneksów, o których mowa w § 4, 5 i 6
porozumienia, jak i w zakresie udzielonego upowaşnienia Uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego umocowany jest Dyrektor ZDW.
8. Przekazywanie dotacji, o której mowa w ust. 5 przez
Powierzającego dokonywane będzie na konto Przejmującego po określeniu ostatecznej kwoty dotacji na
podstawie aneksu, o którym mowa w ust.5.
w terminie do 15 dni od daty otrzymania przez Powierzającego pisemnego wniosku sporządzonego
przez Przejmującego.
9. Za dzień przekazania dotacji uwaşa się dzień obciąşenia rachunku bankowego Powierzającego.
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§ 5.

1. Przejmujący uczestniczy w kosztach realizacji zadania
w wysokości do 50 % wartości zadania określonej
w § 3. w ramach udziału finansowego na podstawie
stosownych uchwał Rady Gminy.
2. Przejmujący posiada zabezpieczone środki finansowe
na realizację udziału finansowego w 2011 r.
w wysokości do 69.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt
dziewięć tysięcy złotych 00/100) na podstawie stosownej Uchwały Rady Gminy.
3.

Kwota
finansowego
udziału
Przejmującego
w kosztach realizacji zadania zostanie określona ostatecznie po dokonaniu wyboru wykonawcy realizującego zadanie w formie aneksu do niniejszego porozumienia przy uwzględnieniu zasad finansowania
i rozliczania określonych przez strony niniejszym porozumieniem.
§ 6.

1. Strony porozumienia ustalają, şe zgodnie z Ustawą
Prawo zamówień publicznych wyłonienia wykonawcy zadania oraz zawarcia umowy dokona Przejmujący.
2. Przejmujący niezwłocznie po dokonaniu wyboru wykonawcy przedkłada do ZDW komplet dokumentacji
z postępowania tj.: ogłoszenie o zamówieniu, protokół z postępowania, informację o wyborze wykonawcy wraz z kopią oferty, kopią umowy, kopią kosztorysu ofertowego uwierzytelnione za zgodność
z oryginałem kserokopie faktur lub innych dowodów
poniesionych nakładów potwierdzających zrealizowanie wkładu rzeczowego.
3. W razie realizacji zadania przez gminną jednostkę
budşetową lub gminny zakład budşetowy, Przejmujący niezwłocznie przekazuje stosowne dokumenty
uwierzytelnione za zgodność z oryginałem potwierdzające realizację zadania siłami własnymi oraz
uwierzytelnione za zgodność z oryginałem kserokopie faktur, aktów notarialnych lub innych dowodów
potwierdzających zrealizowanie wkładu rzeczowego,
przy czym ceny i wskaŝniki kalkulacyjne, kosztorysy
ofertowe podlegają uprzedniemu uzgodnieniu przez
ZDW.
4. Na podstawie przedłoşonych dokumentów ZDW sporządza aneks do porozumienia zgodnie z § 4 ust.
5 oraz z § 5 ust.3.
§ 7. Termin realizacji zadania strony porozumienia
ustalają na 31 paŝdziernika 2011 roku.
§ 8.
1. Przejmujący dokonuje odbiorów częściowych, a po
zakończeniu realizacji całego zadania dokonuje jego
odbioru końcowego oraz rozliczenia rzeczowofinansowego.
2. ZDW uczestniczy w odbiorach z tytułu współfinansowania zadania.
3. Przejmujący wykorzysta przyznaną dotacje w terminie
nie dłuşszym niş do dnia 15 grudnia 2011 r. Przez wykorzystanie dotacji rozumie się zapłatę za zrealizowane zadanie, na które dotacja została udzielona.
4. Przejmujący zobowiązuje się do rozliczenia udzielonej
przez Powierzającego dotacji oraz zwrotu niewyko-
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rzystanej kwoty dotacji w terminie do 15 dni od określonego w ust. 3 terminu wykorzystania dotacji.
5. Przejmujący w ramach rozliczenia, o którym mowa
w ust. 4 zobowiązuje się do przedłoşenia do ZDW
uwierzytelnionej kopii protokołu odbioru robót potwierdzonego przez inspektora ZDW oraz dokumentów i dowodów księgowych zatwierdzonych do wypłaty, z opisem zawierającym informacje o:
a) zastosowanym trybie wyboru wykonawcy,
b) wysokości kwoty finansowanej z budşetu Województwa,
c) klasyfikacji budşetowej i dekretacji księgowej wydatków,
d) wydatku strukturalnym, wraz z oświadczeniem (informacją) o podleganiu opodatkowaniu podatkiem
VAT.
6. Udzielone w ramach dotacji celowej środki wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem oraz pobrane nienaleşnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi na rachunek udzielającego dotacji zgodnie
z postanowieniami art. 252 ustawy o finansach publicznych.
7. Strony dopuszczają oraz deklarują wolę wcześniejszego wykorzystania, rozliczenia oraz zwrotu niewykorzystanej dotacji.
§ 9. Przejmujący oświadcza, şe :
a) wyboru wykonawcy zadania dokona zgodnie
z prawem zamówień publicznych.
b) roboty wykonywane będą na podstawie podlegającego wykonaniu pozwolenia na budowę lub zgłoszeniu przebudowy/remontu uzyskanych odpowiednio we właściwym w sprawie organie oraz
zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego.
c) Przejmujący w SIWZ w warunkach ogólnych umowy z wykonawca wprowadzi zapis, şe wykonawca
udzieli pięcioletniej gwarancji na wykonane roboty.
d) pozyska teren pod inwestycje oraz ureguluje stosunki własnościowe z tym związane

2. Przekazujący po zakończeniu zadania tj. po dokonaniu
końcowego odbioru robót oraz przekazaniu obiektu
do uşytkowania po dokonaniu czynności formalno –
prawnych zgodnie z prawem budowlanym oraz po
uzyskaniu tytułu prawnego przez ZDW do pozwoleń
wodnoprawnych na szczególne korzystanie ze środowiska poprzez odprowadzenie wód opadowych do
ziemi lub wód, zobowiązuje się do nieodpłatnego
przekazania całości inwestycji (wraz z pozyskanymi
nieruchomościami) na rzecz Województwa Małopolskiego w trwałym zarządzie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie.
§ 11.
1. Do niniejszego porozumienia mają zastosowanie
przepisy kodeksu cywilnego, prawa zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych oraz prawa budowlanego.
2. Zmiana postanowień niniejszego porozumienia wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaşności.
§ 12. Spory wynikłe z niniejszego porozumienia
podlegać będą rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla
siedziby Powierzającego.
§ 13. Przejmujący ponosi wszelką odpowiedzialność cywilną wobec Powierzającego oraz osób trzecich
z tytułu ewentualnych roszczeń powstałych w związku
z wykonywaniem lub nienaleşytym wykonaniem powierzonego zadania.
§ 14. Przedmiotowe porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§ 15. Porozumienia sporządzono w 8 jednobrzmiących egzemplarzach: 3 dla Powierzającego, 2 dla Przejmującego, 3 dla Zarządu Dróg Wojewódzkich.
Powierzający:

Przejmujący:

Wicemarszałek Województwa Małopolskiego:
Roman Ciepiela -

Burmistrz Miasta
i Gminy Şegocina
Jerzy Błoniarz

§ 10.
1. Po zakończeniu inwestycji oraz uzyskaniu pozwolenia
na uşytkowanie, Przekazujący wystąpi pisemnie do
ZDW z informacją o planowanym jej przekazaniu. Informacja ta będzie podstawą do wystąpienia przez
ZDW z wnioskiem o przeniesienie praw i obowiązków
wynikających z wydanych wcześniej na rzecz Przekazującego pozwoleń wodnoprawnych na szczególne
korzystanie ze środowiska poprzez odprowadzenie
wód opadowych do ziemi lub wód.
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Wicemarszałek Województwa Małopolskiego:
Wojciech Kozak
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POROZUMIENIE MIĈDZYGMINNE NR 1/2011
z dnia 25 lipca 2011 r.
w sprawie współdziałania w 2011 roku gminy Bielsko-Biała z gminą Spytkowice w zakresie przeciwdziałania
alkoholizmowi w odniesieniu do osób z terenu gminy Spytkowice doprowadzonych do Ośrodka Przeciwdziałania
Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej
zawarte w dniu 25 lipca 2011 roku pomiędzy:

reprezentowaną przez

Gminą SPYTKOWICE z siedzibą w Spytkowicach,

Wójta Gminy Spytkowice Pana Mariusza Krystiana,

ul. Zamkowa 12,

zwaną dalej „Zleceniodawcą”,
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a
Gminą BIELSKO-BIAŁA
Plac Ratuszowy 1,

z siedzibą

w Bielsku-Białej,

reprezentowaną przez
Zastępcę Prezydenta Miasta Bielska-Białej Pana Lubomira Zawieruchę,
zwaną dalej „Zleceniobiorcą”.
Porozumienie zawarto w oparciu o: art. 10 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.), art. 1 ust.
1, art. 2 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 26 paŝdziernika 1982r.
o wychowaniu w trzeŝwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007r. Nr 70, poz. 473 z póŝn. zm.),
Uchwałę Nr VI/22/11 Rady Gminy Spytkowice z dnia
24 lutego 2011r. w sprawie współdziałania w 2011 roku
Gminy Spytkowice z Gminą Bielsko-Biała w zakresie
przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób
z terenu Gminy Spytkowice doprowadzonych do Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej, Uchwałę Nr VI/93/2011 Rady Miejskiej
w Bielsku-Białej z dnia 12 kwietnia 2011r. w sprawie
współdziałania w 2011 roku Gminy Bielsko-Biała
z innymi gminami w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób z terenu tych Gmin doprowadzonych do Ośrodka Przeciwdziałania Problemom
Alkoholowym w Bielsku-Białej.
§ 1.
1. W celu realizacji Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok
2011 przyjętego Uchwałą Nr VI/21/11 Rady Gminy
Spytkowice z dnia 24 lutego 2011 roku, Zleceniodawca zleca Zleceniobiorcy realizację zadania własnego
gminy w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi
w odniesieniu do osób z terenu Gminy Spytkowice
doprowadzonych do Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej, zwanego dalej "zadaniem".
2. Zleceniobiorca - działając na podstawie Uchwały Nr
VI/93/2011 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 12
kwietnia 2011r. w sprawie współdziałania w 2011 roku Gminy Bielsko-Biała z innymi gminami w zakresie
przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do
osób z terenu tych Gmin doprowadzonych do Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym
w Bielsku-Białej, zobowiązuje się wykonać zadanie
w terminie do 31 grudnia 2011 roku.
§ 2. Zakres rzeczowy zadania dotyczy realizowania
przez Ośrodek Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej działań w zakresie profilaktyki
przeciwalkoholowej w odniesieniu do osób doprowadzonych z terenu Gminy Spytkowice do Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym, poprzez:
1) usuwanie następstw naduşywania alkoholu zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
2) nawiązywanie pierwszego kontaktu i udzielanie
wsparcia psychologicznego w sytuacji kryzysowej,
w jakiej pacjent się znalazł,
3) przeciwdziałanie okolicznościom wymuszającym doprowadzenie do Ośrodka poprzez konsultacje profilaktyczne w zakresie identyfikowania pacjenta z jego
problemami alkoholowymi oraz ich wpływem na jego
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funkcje psychiczne: intelekt, emocje i system wartości
oraz na funkcjonowanie społeczne, zastosowanie testu diagnozującego uzaleşnienie,
4) udzielanie porad i wsparcia osobom doświadczającym
przemocy w rodzinie,
5) prowadzenie konsultacji ze sprawcami dopuszczającymi się przemocy domowej pod wpływem alkoholu,
motywujących do zmiany stylu şycia, informowanie
o miejscach, formach i efektywności udzielania usług
terapeutycznych, rehabilitacyjnych oraz działaniach
trzeŝwościowych ruchów samopomocowych,
6) dostarczanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Spytkowicach wszelkich informacji nt. ilości, okoliczności doprowadzeń, skierowań do Poradni Leczenia Uzaleşnień, postanowień
poddania się leczeniu w Oddziale Leczenia Zespołów
Abstynencyjnych.
§ 3.
1. Na realizację zadania w roku 2011 Zleceniodawca
przekaşe
Zleceniobiorcy
dotację
w wysokości
3.000,00 złotych brutto (słownie: trzy tysiące złotych
00/100) w terminie do 30 dni od dnia zawarcia niniejszego Porozumienia
2. Dotacja, o której mowa w ust. 1, przekazana będzie na
konto Zleceniobiorcy: Urząd Miejski w Bielsku-Białej,
Budşet Miasta, plac Ratuszowy 1, 43-300 BielskoBiała, Bank Pekao S.A. Oddział w Bielsku-Białej 13
1240 4142 1111 0000 4827 4377.
§ 4. Zleceniobiorca zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji w sposób umoşliwiający ocenę
i kontrolę wykonania zadania pod względem rzeczowym
i finansowym.
§ 5.
1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do przedstawienia
Zleceniodawcy – w terminie do dnia 31 stycznia
2012r. - rozliczenia realizacji zadania pod względem
rzeczowym i finansowym.
2. Niewykorzystaną część dotacji Zleceniobiorca zwróci
na rachunek Zleceniodawcy w terminie do dnia 31
stycznia 2012r.
§ 6.
1. Wykonanie zadania i wydatkowanie dotacji podlega
kontroli przez Zleceniodawcę w toku realizacji zadania oraz po zakończeniu realizacji zadania.
2. W przypadku stwierdzenia, şe dotacja została wykorzystana w całości lub części na cele inne, niş określono w niniejszym Porozumieniu, podlega ona w tej
części lub w całości zwrotowi wraz z odsetkami
w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, na konto Zleceniodawcy w ciągu 15 dni od
dnia sporządzenia protokołu z kontroli zaakceptowanego przez obie strony.
§ 7.
1. Porozumienie moşe być rozwiązane przez kaşdą ze
stron z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.
2. Porozumienie moşe być rozwiązane przez Zleceniodawcę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku
stwierdzenia nienaleşytego wykonania zleconego zadania.
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3. W wyşej określonych przypadkach, o których mowa
w ust. 1 i ust. 2, niewykorzystana część dotacji podlega zwrotowi w terminie 15 dni od dnia rozwiązania
niniejszego Porozumienia.
§ 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym
Porozumieniu mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy
o finansach publicznych.
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§ 10. Porozumienie wchodzi w şycie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku.
§ 11. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz
Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego .

§ 9. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla kaşdej ze stron.

Zleceniodawca

Zleceniobiorca

Wójt
Gminy Spytkowice
Mariusz Krystian

Zastępca Prezydenta
Miasta Bielska-Białej
Lubomir Zawierucha
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POROZUMIENIE MIĈDZYGMINNE NR 1/2011
z dnia 4 sierpnia 2011 r.

w sprawie współdziałania gminy Bielsko-Biała z gminą Stryszawa w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi
w odniesieniu do osób z terenu gminy Stryszawa doprowadzonych do Ośrodka Przeciwdziałania Problemom
Alkoholowym w Bielsku-Białej
zawarte w dniu 4 sierpnia 2011 roku pomiędzy:
Gminą STRYSZAWA z siedzibą w Stryszawie: 34-205
Stryszawa 17,
reprezentowaną przez
Wójta Gminy Stryszawa Pana mgr inş. Rafała Lasek,
zwaną dalej „Zleceniodawcą”,
a
Gminą BIELSKO-BIAŁA
Plac Ratuszowy 1,

z siedzibą

w Bielsku-Białej,

reprezentowaną przez
Zastępcę Prezydenta Miasta Bielska-Białej Pana Waldemara Jędrusińskiego,
zwaną dalej „Zleceniobiorcą”.
§ 1. Zleceniodawca i Zleceniobiorca podejmują
współdziałanie w zakresie realizacji zadania własnego
gminy dotyczącego przeciwdziałania alkoholizmowi
w odniesieniu do osób, z terenu Gminy Stryszawa doprowadzonych do Ośrodka Przeciwdziałania Problemom
Alkoholowym w Bielsku-Białej, zwanego dalej „zadaniem”.
§ 2. Zakres rzeczowy zadania dotyczy realizowania
przez Ośrodek Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej, działań w zakresie profilaktyki
alkoholowej w odniesieniu do osób doprowadzonych
z terenu Gminy Stryszawa do Ośrodka Przeciwdziałania
Problemom Alkoholowym, poprzez:
1) usuwanie następstw naduşywania alkoholu zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
2) nawiązywanie pierwszego kontaktu i udzielanie
wsparcia psychologicznego w sytuacji kryzysowej,
w jakiej pacjent się znalazł,
3) przeciwdziałanie okolicznościom wymuszającym doprowadzenie do Ośrodka poprzez konsultacje profilaktyczne w zakresie identyfikowania pacjenta z jego
problemami alkoholowymi oraz ich wpływem na jego
funkcje psychiczne: intelekt, emocje i system wartości

oraz na funkcjonowanie społeczne, zastosowanie testu diagnozującego uzaleşnienie,
4) udzielanie porad i wsparcia osobom doświadczającym
przemocy w rodzinie,
5) prowadzenie konsultacji ze sprawcami dopuszczającymi się przemocy domowej pod wpływem alkoholu,
motywujących do zmiany stylu şycia, informowanie
o miejscach, formach i efektywności udzielania usług
terapeutycznych, rehabilitacyjnych oraz działaniach
trzeŝwościowych ruchów samopomocowych,
6) dostarczanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Stryszawie wszelkich informacji nt. ilości, okoliczności doprowadzeń, skierowań
do Poradni Leczenia Uzaleşnień, postanowień poddania się leczeniu w Oddziale Leczenia Zespołów Abstynencyjnych.
§ 3.
1. Na realizację zadania w roku 2011 Zleceniodawca
przekaşe Zleceniobiorcy dotację w wysokości 1.500
złotych brutto (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych)
w terminie do 14 dni od dnia zawarcia niniejszego
Porozumienia.
2. Dotacja, o której mowa w ust. 1, przekazana będzie na
konto Zleceniobiorcy: Urząd Miejski w Bielsku-Białej,
Budşet Miasta, plac Ratuszowy 1, 43-300 BielskoBiała, Bank Pekao S.A. Oddział w Bielsku-Białej 13
1240 4142 1111 0000 4827 4377.
3. Wysokość dotacji na realizację przedmiotu Porozumienia w latach następnych będzie ustalona aneksem do niniejszego Porozumienia na kaşdy rok budşetowy.
§ 4. Zleceniobiorca zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji w sposób umoşliwiający ocenę
i kontrolę wykonania zadania pod względem rzeczowym
i finansowym.
§ 5. Zleceniobiorca zobowiązuje się do przedstawienia Zleceniodawcy – w terminie do dnia 31 stycznia
kaşdego roku następującego po roku realizacji zadania rozliczenia realizacji zadania pod względem rzeczowym
i finansowym. Niewykorzystaną część dotacji Zlecenio-
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biorca zwróci na rachunek Zleceniodawcy w terminie do
dnia 31 stycznia kaşdego roku następującego po roku
realizacji zadania.
§ 6.
1. Wykonanie zadania i wydatkowanie dotacji podlega
kontroli przez Zleceniodawcę po zakończeniu realizacji zadania.
2. W przypadku stwierdzenia, şe dotacja została wykorzystana w całości lub części na cele inne, niş określono w niniejszym Porozumieniu, podlega ona w tej
części lub w całości zwrotowi wraz z odsetkami
w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, na konto Zleceniodawcy w terminie 15 dni od
dnia sporządzenia protokołu z kontroli zaakceptowanego przez obie strony.
§ 7.
1. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony
i moşe być rozwiązane przez kaşdą ze stron
z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.
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4. Porozumienie moşe być rozwiązane przez Zleceniobiorcę ze skutkiem natychmiastowymw przypadku
nie zawarcia aneksu corocznego, o którym mowa
w ust. 2 niniejszego paragrafu, w terminie uzgodnionym przez strony.
5. W przypadkach określonych w ust. 1 i ust. 3, niewykorzystana część dotacji podlega zwrotowi w terminie
15 dni od dnia rozwiązania niniejszego Porozumienia.
§ 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym
Porozumieniu mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy
o finansach publicznych.
§ 9. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla kaşdej ze stron.
§ 10. Porozumienie wchodzi w şycie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku.
§ 11.
Porozumienie
podlega
ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego
oraz Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Porozumienie będzie corocznie zmieniane w drodze
aneksu w części dotyczącej wysokości dotacji
w kaşdym kolejnym roku budşetowym.
3. Porozumienie moşe być rozwiązane przez Zleceniodawcę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku
stwierdzenia nienaleşytego wykonania zleconego zadania.

Zleceniodawca

Zleceniobiorca

Wójt
Gminy Stryszawa
mgr inż. Rafał Lasek

Zastępca Prezydenta
Miasta Bielska-Białej
Waldemar Jĉdrusiński
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POROZUMIENIE MIĈDZYGMINNE NR RO.8141.2.2011
z dnia 8 sierpnia 2011 r.
w sprawie współdziałania w 2011 roku gminy Bielsko-Biała z gminą Sucha Beskidzka w zakresie przeciwdziałania
alkoholizmowi w odniesieniu do osób z terenu gminy Sucha Beskidzka doprowadzonych do Ośrodka
Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej
zawarte w dniu 8 sierpnia 2011 roku pomiędzy:
Gminą SUCHA BESKIDZKA z siedzibą w Suchej Beskidzkiej, ul. Mickiewicza 19,
reprezentowaną przez
Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka Pana Stanisława
Lichosyta,
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Haliny Kozioł,
zwaną dalej „Zleceniodawcą”,
a
Gminą BIELSKO-BIAŁA z siedzibą w Bielsku-Białej, Plac
Ratuszowy 1,
reprezentowaną przez
Zastępcę Prezydenta Miasta Bielska-Białej Pana Lubomira Zawieruchę,
zwaną dalej „Zleceniobiorcą”.
§ 1. Zleceniodawca i Zleceniobiorca podejmują
współdziałanie w 2011 roku w zakresie realizacji zadania

własnego gminy dotyczącego przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób, z terenu Gminy Sucha
Beskidzka doprowadzonych do Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej, zwanego
dalej „zadaniem”.
§ 2. Zakres rzeczowy zadania dotyczy realizowania
przez Ośrodek Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej działań w zakresie profilaktyki
alkoholowej w odniesieniu do osób doprowadzonych
z terenu Gminy Sucha Beskidzka do Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym, poprzez:
1) usuwanie następstw naduşywania alkoholu zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
2) nawiązywanie pierwszego kontaktu i udzielanie
wsparcia psychologicznego w sytuacji kryzysowej,
w jakiej pacjent się znalazł,
3) przeciwdziałanie okolicznościom wymuszającym doprowadzenie do Ośrodka poprzez konsultacje profilaktyczne w zakresie identyfikowania pacjenta z jego
problemami alkoholowymi oraz ich wpływem na jego
funkcje psychiczne: intelekt, emocje i system wartości
oraz na funkcjonowanie społeczne, zastosowanie testu diagnozującego uzaleşnienie,
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4) udzielanie porad i wsparcia osobom doświadczającym
przemocy w rodzinie,
5) prowadzenie konsultacji ze sprawcami dopuszczającymi się przemocy domowej pod wpływem alkoholu,
motywujących do zmiany stylu şycia, informowanie
o miejscach, formach i efektywności udzielania usług
terapeutycznych, rehabilitacyjnych oraz działaniach
trzeŝwościowych ruchów samopomocowych,
6) dostarczanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suchej Beskidzkiej wszelkich
informacji nt. ilości, okoliczności doprowadzeń, skierowań do Poradni Leczenia Uzaleşnień, postanowień
poddania się leczeniu w Oddziale Leczenia Zespołów
Abstynencyjnych.
§ 3.
1. Na realizację zadania w roku 2011 Zleceniodawca
przekaşe
Zleceniobiorcy
dotację
w wysokości
1.000,00 złotych brutto (słownie: jeden tysiąc złotych
00/100) w terminie do 30 dni od dnia zawarcia niniejszego Porozumienia.
2. Dotacja, o której mowa w ust. 1, przekazana będzie na
konto Zleceniobiorcy: Urząd Miejski w Bielsku-Białej,
Budşet Miasta, plac Ratuszowy 1, 43-300 BielskoBiała, Bank Pekao S.A. Oddział w Bielsku-Białej 13
1240 4142 1111 0000 4827 4377.
§ 4. Zleceniobiorca zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji w sposób umoşliwiający ocenę
i kontrolę wykonania zadania pod względem rzeczowym
i finansowym.
§ 5.
1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do przedstawienia
Zleceniodawcy – w terminie do dnia 31 stycznia
2012r. - rozliczenia realizacji zadania pod względem
rzeczowym i finansowym.

Poz. 4206,4207

części lub w całości zwrotowi wraz z odsetkami
w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, na konto Zleceniodawcy w ciągu 15 dni od
dnia sporządzenia protokołu z kontroli zaakceptowanego przez obie strony.
§ 7.
1. Porozumienie zostaje zawarte na czas określony, tj.
do dnia 31 grudnia 2011r. z zastrzeşeniem, şe moşe
być rozwiązane przez kaşdą ze stron z zachowaniem
jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.
2. Porozumienie moşe być rozwiązane przez Zleceniodawcę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku
stwierdzenia nienaleşytego wykonania zleconego zadania.
3. W wyşej określonych przypadkach, o których mowa
w ust. 1 i ust. 2, niewykorzystana część dotacji podlega zwrotowi w terminie 15 dni od dnia rozwiązania
niniejszego Porozumienia.
§ 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym
Porozumieniu mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy
o finansach publicznych.
§ 9. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla kaşdej ze stron.
§ 10. Porozumienie wchodzi w şycie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku.
§ 11. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.

2. Niewykorzystaną część dotacji Zleceniobiorca zwróci
na rachunek Zleceniodawcy w terminie do dnia
31 stycznia 2012r.
§ 6.
1. Wykonanie zadania i wydatkowanie dotacji podlega
kontroli przez Zleceniodawcę po zakończeniu realizacji zadania.

Zleceniodawca

Zleceniobiorca

Burmistrz
Miasta Sucha
Beskidzka
Stanisław Lichosyt

Zastępca
Prezydenta Miasta
Bielska-Białej
Lubomir Zawierucha

Skarbnik Gminy
Halina Kozioł

2. W przypadku stwierdzenia, şe dotacja została wykorzystana w całości lub części na cele inne, niş określono w niniejszym Porozumieniu, podlega ona w tej
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POROZUMIENIE
z dnia 14 lipca 2011 r.
zawarte w dniu 14 lipca 2011 r. pomiędzy:
Gminą Miasta Tarnowa
reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Tarnowa Pana
Ryszarda Ścigałę
przy udziale Skarbnika Miasta Pana Sławomira Kolasińskiego

a Gminą Skrzyszów reprezentowaną przez Wójta Gminy
Pana Marcina Kiwiora
przy udziale Skarbnika Gminy Pana Rafała Iwana
§ 1.
1. Gmina Miasta Tarnowa powierza w roku szkolnym
2011/2012 Gminie Skrzyszów zadanie publiczne
z zakresu oświaty polegające na przyjmowaniu do
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przedszkola publicznego w Skrzyszowie, dla którego
Gmina Skrzyszów jest organem prowadzącym,
dziecka zamieszkałego na terenie Gminy Miasta Tarnowa i zapewnieniu mu moşliwości uczęszczania,
bezpłatnego nauczania i wychowania z zakresu podstawy programowej wychowania przedszkolnego
oraz korzystania ze świadczeń udzielanych przez
przedszkole w czasie przekraczającym bezpłatną
podstawę programową, a Gmina Skrzyszów zobowiązuje się do:

Poz. 4207,4208
§ 3.

1. Wykorzystanie dotacji celowej na realizację zadania
określonego w § 1 ust. 1 pkt 1 niniejszego porozumienia nastąpi do dnia 31 grudnia 2011 r., a zadania
określonego w § 1 ust. 1 pkt 2 niniejszego porozumienia nastąpi do dnia 31 sierpnia 2012 r.
2. Podstawę rozliczenia dotacji będzie stanowić sporządzone przez Gminę Skrzyszów sprawozdanie merytoryczne i finansowe.

1) przyjęcia
od
1 września
2011
r.
do
31 grudnia 2011 r. do przedszkola publicznego
w Skrzyszowie dziecka będącego mieszkańcem
Gminy Miasta Tarnowa,
2) przyjęcia od dnia 1 stycznia 2012 r. do 31 sierpnia
2012 r. do przedszkola publicznego w Skrzyszowie
dziecka będącego mieszkańcem Gminy Miasta
Tarnowa.

3. Rozliczenie dotacji celowej na realizację zadania określonego w § 1 ust. 1 pkt 1 niniejszego porozumienia
nastąpi do dnia 15 stycznia 2012 r., a zadania określonego w § 1 ust. 1 pkt 2 niniejszego porozumienia
do dnia 15 września 2012 r.

2.

Miesięczny koszt utrzymania jednego dziecka
w Przedszkolu Publicznym w Skrzyszowie w 2011 r.
wynosi 827,40 zł. (słownie: osiemset dwadzieścia
siedem złotych 40/100),

1) dla zadania określonego w § 1 ust. 1 pkt 1 niniejszego porozumienia do dnia 15 stycznia 2012 r.,
2) dla zadania określonego w § 1 ust. 1 pkt 2 niniejszego porozumienia do dnia 15 września 2012 r.

3.

Miesięczny koszt utrzymania jednego dziecka
w Przedszkolu Publicznym w Skrzyszowie w 2012 r.
ustalowny zostanie w drodze aneksu do niniejszego
porozumienia zawartego po uchwaleniu budşetu
Gminy Skrzyszów.

§ 4. Porozumienie moşe zostać rozwiązane przez
kaşdą ze stron z zachowaniem 1 miesięcznego okresu
wypowiedzenia.

§ 2.
1. Gmina Miasta Tarnowa zobowiązuje się do przekazania Gminie Skrzyszów na realizację zadania określonego w § 1 ust. 1 pkt 1 niniejszego porozumienia dotacji celowej w wysokości do 3 309,60 zł. (słownie:
trzy tysiące trzysta dziewięć złotych 60/100) do dnia
31 paŝdziernika 2011 r., a na realizację zadania określonego w § 1 ust. 1 pkt 2 niniejszego porozumienia
dotacji celowej w kwocie wynikającej z aneksu do niniejszego porozumienia do dnia 31 marca 2012 r.

4. Dotacja niewykorzystana podlega zwrotowi na rachunek bankowy Gminy Miasta Tarnowa Bank Handlowy Nr 70 1030 1250 0000 0000 8800 0013:

§ 5. W sprawach nieuregulowanych porozumieniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego
oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póŝn. zm.).
§ 6. Porozumienie sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla kaşdej ze stron
i jeden przeznaczony do publikacji.
§ 7. Porozumienie wchodzi w şycie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.

2. Gmina Skrzyszów zobowiązuje się do wykorzystania
przekazanej dotacji celowej zgodnie z celem na jaki ją
otrzymała.
3. Gmina Miasta Tarnowa przekaşe dotację celową,
o której mowa w ust. 1 na rachunek bankowy Gminy
Skrzyszów Nr 67 8589 0006 0250 0925 0542 0001.

Gmina
Miasta Tarnowa

Gmina Skrzyszów

PREZYDENT MIASTA
Ryszard Ścigała

WÓJT GMINY
Marcin Kiwior

SKARBNIK MIASTA
Sławomir Kolasiński

SKARBNIK GMINY
Rafał Iwan
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POROZUMIENIE
z dnia 14 lipca 2011 r.
zawarte w dniu 14 lipca 2011 r. pomiędzy:

przy udziale Skarbnika Gminy Pani Stanisławy Uchwat

Gminą Miasta Tarnowa
reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Tarnowa Pana
Ryszarda Ścigałę
przy udziale Skarbnika Miasta Pana Sławomira Kolasińskiego
a Gminą Lisia Góra reprezentowaną przez Wójta Gminy
Pana Stanisława Wolaka

§ 1.
1. Gmina Miasta Tarnowa powierza w roku szkolnym
2011/2012 Gminie Lisia Góra zadanie publiczne
z zakresu oświaty polegające na przyjmowaniu do
przedszkoli publicznych w Lisiej Górze i Zaczarniu,
dla których Gmina Lisia Góra jest organem prowadzącym, dwójki dzieci zamieszkałych na terenie Gmi-
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ny Miasta Tarnowa i zapewnieniu im moşliwości
uczęszczania, bezpłatnego nauczania i wychowania
z zakresu podstawy programowej wychowania
przedszkolnego oraz korzystania ze świadczeń udzielanych przez te przedszkola w czasie przekraczającym
bezpłatną podstawę programową, a Gmina Lisia Góra zobowiązuje się do:
1) przyjęcia od 1 września 2011 r. do 31 grudnia 2011
r. do przedszkoli publicznych w Lisiej Górze
i Zaczarniu dwójki dzieci będących mieszkańcami
Gminy Miasta Tarnowa,
2) przyjęcia od dnia 1 stycznia 2012 r. do 31 sierpnia
2012 r. do przedszkoli publicznych w Lisiej Górze
i Zaczarniu dwójki dzieci będących mieszkańcami
Gminy Miasta Tarnowa.
2. Miesięczny koszt utrzymania
w przedszkolu w 2011 r. wynosi:

jednego

dziecka

1) w Przedszkolu Publicznym w Lisiej Górze
642,87 zł. (słownie: sześćset czterdzieści dwa złote
87/100),
2) w Przedszkolu Publicznym w Zaczarniu 699,73 zł.
(słownie: sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 73/100).
3.

Miesięczny koszt utrzymania jednego dziecka
w przedszkolach, o których mowa w ust. 1 w 2012 r.
ustalony zostanie w drodze aneksu do niniejszego
porozumienia zawartego po uchwaleniu budşetu
Gminy Lisia Góra.
§ 2.

1. Gmina Miasta Tarnowa zobowiązuje się do przekazania Gminie Lisia Góra na realizację zadania określonego w § 1 ust. 1 pkt 1 niniejszego porozumienia dotacji celowej w wysokości do 5 370,40 zł. (słownie:
pięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt złotych 40/100) do
dnia 31 paŝdziernika 2011 r., a na realizację zadania
określonego w § 1 ust. 1 pkt 2 niniejszego porozumienia dotacji celowej w kwocie wynikającej
z aneksu do niniejszego porozumienia do dnia 31
marca 2012 r.
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§ 3.

1. Wykorzystanie dotacji celowej na realizację zadania
określonego w § 1 ust. 1 pkt 1 niniejszego porozumienia nastąpi do dnia 31 grudnia 2011 r., a zadania
określonego w § 1 ust. 1 pkt 2 niniejszego porozumienia nastąpi do dnia 31 sierpnia 2012 r.
2. Podstawę rozliczenia dotacji będzie stanowić sporządzone przez Gminę Lisia Góra sprawozdanie merytoryczne i finansowe.
3. Rozliczenie dotacji celowej na realizację zadania określonego w § 1 ust. 1 pkt 1 niniejszego porozumienia
nastąpi do dnia 15 stycznia 2012 r., a zadania określonego w § 1 ust. 1 pkt 2 niniejszego porozumienia
do dnia 15 września 2012 r.
4. Dotacja niewykorzystana podlega zwrotowi na rachunek bankowy Gminy Miasta Tarnowa Bank Handlowy Nr 70 1030 1250 0000 0000 8800 0013:
1) dla zadania określonego w § 1 ust. 1 pkt 1 niniejszego
porozumienia do dnia 15 stycznia 2012 r.,
2) dla zadania określonego w § 1 ust. 1 pkt 2 niniejszego
porozumienia do dnia 15 września 2012 r.
§ 4. Porozumienie moşe zostać rozwiązane przez
kaşdą ze stron z zachowaniem 1 miesięcznego okresu
wypowiedzenia.
§ 5. W sprawach nieuregulowanych porozumieniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego
oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póŝn. zm.).
§ 6. Porozumienie sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla kaşdej ze stron
i jeden przeznaczony do publikacji.
§ 7. Porozumienie wchodzi w şycie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.

2. Gmina Lisia Góra zobowiązuje się do wykorzystania
przekazanej dotacji celowej zgodnie z celem na jaki ją
otrzymała.
3. Gmina Miasta Tarnowa przekaşe dotację celową,
o której mowa w ust. 1 na rachunek bankowy Gminy
Lisia Góra Nr 61 8591 0007 0110 0000 0329 0032 Krakowski Bank Spółdzielczy Oddział Lisia Góra.

Gmina
Miasta Tarnowa

Gmina Lisia Góra

PREZYDENT MIASTA
Ryszard Ścigała

WÓJT GMINY
Stanisław Wolak

SKARBNIK MIASTA
Sławomir Kolasiński

SKARBNIK GMINY
Stanisława Uchwat
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POROZUMIENIE MIĈDZYGMINNE
z dnia 29 lipca 2011 r.
zawarte pomiędzy Gminą Krynicą-Zdrój, - reprezentowaną przez Burmistrza Krynicy-Zdroju Pana dr Dariusza Reśko,
a
Gminą Łabowa, reprezentowaną przez Wójta Gminy
Łabowa Pana inş. Marka Janczaka .

Przedmiotem porozumienia jest powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia
Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób
z Zaburzeniami Psychicznymi.
Na podstawie art. 74 ust. I ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1591 z póŝn. zm.) oraz art. 18 ust. 1 pkt 5
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ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j.t.
Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 z póŝn. zm.), w związku
z § 7 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238, poz. 1586)
oraz Uchwały NrXIII.89.2011 Rady Miejskiej w KrynicyZdroju z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Krynicą-Zdrój, a Gminą Łabowa dotyczącego powierzenia przez Gminę Łabowa
Gminie Krynicy-Zdrój zadania publicznego w zakresie
prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy dla
osób z zaburzeniami psychicznymi, zamieszkałych na
terenie Gminy Łabowa i Uchwały Nr XI/69/2011 Rady
Gminy Łabowa z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Łabowa a Gminą
Krynicą-Zdrój, dotyczącego powierzenia przez Gminę
Łabowa Gminie Krynicy-Zdrój zadania publicznego
w zakresie prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi, zamieszkałych na terenie Gminy Łabowa, strony ustalają,
co następuje:
§ 1. Gmina Łabowa powierza, a Gmina KrynicaZdrój przyjmuje do realizacji zadanie publiczne polegające na objęciu mieszkańców Gminy Łabowa opieką
i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom
Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
w Krynicy-Zdroju przy ul. Ŝródlanej 59,33-380 KrynicaZdrój.

Poz. 4209,4210
§ 5.

1. Szczegółowe zasady kierowania i pobytu w ŚDS,
o którym mowa w § l , regulują przepisy ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j.t. Dz.
U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 z póŝn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych
domów samopomocy (Dz. U. Nr 238, poz. 1586).
2. Wniosek o skierowanie do ŚDS wraz z wymaganą
dokumentacją będzie składany w Gminnym Ośrodku
Pomocy Społecznej w Łabowej. Następnie po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego przesłany
wraz z wywiadem środowiskowym i kompletem dokumentów do Ośrodka Pomocy Społecznej
w Krynicy-Zdroju.
3. Decyzję o skierowaniu do ŚDS w Krynicy-Zdroju oraz
decyzję ustalającą odpłatność za korzystanie z usług
w tym Domu wydaje Ośrodek Pomocy Społecznej
w Krynicy-Zdroju.
§ 6. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony.
§ 7. Wszelkie zmiany Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaşności.
§ 8. Porozumienie moşe zostać rozwiązane przez
kaşdą ze stron za trzymiesięcznym okresem wypowiedzeniem.

§ 2. Środowiskowy Dom Samopomocy, o którym
mowa w § l, zwany dalej "ŚDS" jest placówką przeznaczoną dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zamieszkałych na terenie Gminy Krynicy-Zdrój oraz gmin
ościennych.

§ 9. Porozumienie zostało sporządzone trzech jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym dla kaşdej ze
stron oraz jeden egzemplarz celem ogłoszenia.

§ 3. Gmina Łabowa powierza Gminie Krynicy-Zdrój
prowadzenie ŚDS dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi, zamieszkałych na terenie Gminy Łabowa,
a Gmina Krynica-Zdrój zobowiązuje się te osoby kierować i zorganizować pobyt w prowadzonym ŚDS,
o którym mowa w § l, w ramach posiadanych wolnych
miejsc.

§ 10. Porozumienie wchodzi w şycie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.

§ 4. Środki na funkcjonowanie ŚDS zapewnia budşet państwa.

Gmina Krynica-Zdrój

Gmina Łabowa

Burmistrz Krynicy-Zdroju
dr Dariusz Reśko

Wójt Gminy Łabowa
Marek Janczak
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ANEKS NR 6
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
z dnia 25 lipca 2011 r.
do Porozumienia Miĉdzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/241/ZDiT/3/2007) w sprawie:
powierzenia przez Gminĉ Czernichów oraz przyjĉcia przez Gminĉ Miejską Kraków wykonywania zadań
publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu.
zawarty w dniu 25 lipca 2011 roku, pomiędzy:
Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie, Plac
Wszystkich Świętych 3/4, reprezentowaną przez: Jacka Majchrowskiego – Prezydenta Miasta Krakowa
zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Miastem”
a Gminą Czernichów z siedzibą w Czernichowie,
Czernichów 2, reprezentowaną przez: Szymona Łytka
– Wójta Gminy Czernichów zwaną w dalszej części
niniejszego aneksu „Gminą”.

§ 1. Niniejszy aneks zostaje zawarty w związku ze
zmianą od dnia 11 czerwca 2011 roku zakresu zadań
objętych Porozumieniem realizowanych przez organizatora komunikacji miejskiej w Krakowie tj. Zarząd
Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
na wniosek zainteresowanej Gminy.
§ 2. Od dnia 11 czerwca 2011 roku wprowadza
się zmienione niniejszym aneksem Załączniki Nr 1
i Nr 2 do Porozumienia, w których zaktualizowany
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zostaje zakres zadań związanych z realizacją przedmiotu Porozumienia

§ 5. Aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla kaşdej ze stron.

§ 3. Zmienione w ramach niniejszego Aneksu Załączniki Nr 1 oraz Nr 2 do Porozumienia stanowią
integralną część Aneksu.

z upowaşnienia
Prezydenta Miasta Krakowa

§ 4. Treść Aneksu nr 6 do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku
(Nr
W/V/241/ZDiT/3/2007)
podlega
publikacji
w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa
Tadeusz Trzmiel

Załącznik nr 1
do aneksy nr 6
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 25 lipca 2011 r.

z upowaşnienia
Prezydenta Miasta Krakowa
Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa
Tadeusz Trzmiel
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Załącznik nr 2
do aneksy Nr 6
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 25 lipca 2011 r.
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z upowaşnienia Prezydenta Miasta Krakowa
Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa
Tadeusz Trzmiel
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ANEKS NR 8
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
z dnia 18 lipca 2011 r.
do Porozumienia Miĉdzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/249/ZDiT/11/2007)
w sprawie: powierzenia przez Miasto i Gminĉ Wieliczka oraz przyjĉcia przez Gminĉ Miejską Kraków wykonywania
zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych
w Porozumieniu.
zawarty w dniu 18 lipca 2011 roku, pomiędzy:
Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie, Plac
Wszystkich Świętych 3/4, reprezentowaną przez: Jacka Majchrowskiego – Prezydenta Miasta Krakowa
zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Miastem”
a Miastem i Gminą Wieliczka z siedzibą w Wieliczce,
ul. Powstania Warszawskiego 1, reprezentowaną
przez: Artura Kozioł – Burmistrza Miasta i Gminy
Wieliczka zwaną w dalszej części niniejszego aneksu
„Gminą”.
§ 1. Niniejszy aneks zostaje zawarty w związku ze
zmianą od dnia 1 maja 2011 roku zakresu zadań objętych Porozumieniem realizowanych przez organizatora komunikacji miejskiej w Krakowie tj. Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie na
wniosek zainteresowanej Gminy.
§ 2. Wprowadza się zmieniony niniejszym aneksem Załącznik nr 2 do Porozumienia, w którym rozszerzony zostaje zakres zadań związanych z realizacją
przedmiotu Porozumienia.

§ 3. Zmieniony w ramach niniejszego Aneksu Załącznik Nr 2 do Porozumienia stanowi integralną
część Aneksu.
§ 4. Treść Aneksu Nr 8 do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku
(Nr
W/V/249/ZDiT/11/2007)
podlega
publikacji
w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§ 5. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla kaşdej ze
stron.
z upowaşnienia
Prezydenta Miasta Krakowa
Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa
Tadeusz Trzmiel
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Załącznik
do aneksu Nr 8
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 18 lipca 2011 r.

z upowaşnienia Prezydenta Miasta Krakowa
Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa
Tadeusz Trzmiel
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ROZSTRZYGNIĈCIE NADZORCZE
WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO
NR WN.II.4131-1-60-11
z dnia 1 września 2011 r.
stwierdza siĉ nieważność uchwały Nr XIII/72/2011 Rady Miejskiej w Rabce Zdroju z dnia 10 sierpnia 2011 r.
w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego gminy lokali z przeznaczeniem na wynajem jako lokale socjalne.
Działając na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r., Nr 142, poz. 1591; zm. Dz. U. z 2002 r., Nr 23,
poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153,
poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r., Nr 80, poz. 717
i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r., Nr 102, poz. 1055 i Nr 116,
poz. 1203; z 2005 r., Nr 172, poz. 1441 i Nr 175,
poz. 1457; z 2006 r., Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337;
z 2007 r., Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173,
poz. 1218; z 2008 r., Nr 180, poz. 1111 i Nr 223,
poz. 1458; z 2009 r., Nr 52 poz. 420 i Nr 157, poz. 1241;
z 2010 r. Nr 28, poz.142; poz. 146; Nr 106, poz. 675;
Nr 40, poz. 230; Nr 117, poz. 679) stwierdza siĉ nieważność uchwały Nr XIII/72/11* Rady Miejskiej w RabceZdroju z dnia 10 sierpnia 2011 r. w sprawie wydzielenia
z zasobu mieszkaniowego gminy lokali z przeznaczeniem na wynajem jako lokale socjalne, w całości.
Uzasadnienie
Rada Miejska w Rabce-Zdroju w dniu 10 sierpnia 2011 r. podjęła uchwałę Nr XIII/72/11 w sprawie
wydzielenia z zasobu mieszkaniowego gminy lokali
z przeznaczeniem na wynajem jako lokale socjalne.
W wyniku dokonanej oceny uchwały, pod kątem jej
zgodności z prawem, organ nadzoru kwestionuje
w całości jej dopuszczalność jako naruszającej, w jego
ocenie, porządek prawny tj. art. 22 ustawy z dnia
21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminnym i o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r., Nr 31, poz. 266 z póŝn. zm.), art. 30
ust. 2 pkt 3, art. 40, art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 z póŝn. zm.), a takşe art. 4 ustawy z dnia 20 lipca
2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych (Dz. U. z 2010 r., Nr 17, poz. 95
z póŝn. zm.) poprzez:
- podjęcie przedmiotowej uchwały bez upowaşnienia
ustawowego oraz
- przejęcie przez organ stanowiący gminy kompetencji
naleşących do organu wykonawczego gminy w zakresie gospodarowania mieniem komunalnym.
W kwestionowanej uchwale Rada Miejska RabkiZdrój wydzieliła z zasobu mieszkaniowego gminy lokale
z przeznaczeniem na wynajem jako lokale socjalne.
Uchwała ta została podjęta na podstawie przepisów art.
22 ustawy o ochronie praw lokatorów, zgodnie z którym
z zasobu mieszkaniowego gmina wydziela część lokali,
które przeznacza się na wynajem jako lokale socjalne.
_______
* Uchwała ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Małop. Nr 410
z dnia 30.08.2011 r.

Ponadto jako podstawę przedmiotowej uchwały
wskazano art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 i ust. 2
pkt 4 oraz art. 41 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym.
Wynika z nich odpowiednio, şe do wyłącznej właściwości rady gminy naleşy stanowienie w innych ( niş wskazane w art. 18 ust. 2 pkt 1-14a ustawy o samorządzie
gminnym) sprawach zastrzeşonych ustawami do kompetencji rady gminy, jak równieş iş na podstawie upowaşnień ustawowych gminie przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązujących na
obszarze gminy, w tym w zakresie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń uşyteczności
publicznej.
W ocenie organu nadzoru powyşsza uchwała została
podjęta przez Radę Miejską w Rabce- Zdrój bez odpowiedniego upowaşnienia ustawowego.
Powołany w uchwale, jako jej podstawa, przepis
art. 22 ustawy o ochronie praw lokatorów nie zawiera
bowiem upowaşnienia ustawowego, uprawniającego
radę gminy do podjęcia aktu prawa miejscowego dotyczącego wydzielenia lokali przeznaczonych na wynajem
jako lokale socjalne. Przepis ten posługując się zwrotem
„gmina”, nie wskazując, któremu organowi gminy przysługuje w tym zakresie stosowna kompetencja. Naleşy
wskazać, iş gmina jako osoba prawna działa poprzez
swoje organy. Organami gminy, jak wskazuje art. 11 a
ustawy o samorządzie gminnym, są rada gminy i wójt
(burmistrz, prezydent miasta). Rada gminy jest organem
stanowiącym i kontrolnym (art. 15 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym), zaś wójt jest organem wykonawczym (art. 26 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym).
Zgodnie z art. 30 ust. 1 tej ustawy wójt wykonuje
uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa, natomiast ust. 2 tego przepisu przykładowo
wymienia zadania wójta, w tym gospodarowanie mieniem komunalnym (zdefiniowanym w art. 43 ustawy
o samorządzie gminnym, jako własność i inne prawa
majątkowe naleşące do poszczególnych gmin i ich
związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych,
w tym przedsiębiorstw).
Naleşy zauwaşyć, iş w myśl art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy o ochronie praw lokatorów lokale stanowiące własność gminy albo gminnych osób prawnych lub spółek
handlowych utworzonych z udziałem gminy, z wyjątkiem towarzystw budownictwa społecznego, a takşe
lokale pozostające w posiadaniu samoistnym tych
podmiotów naleşą do mieszkaniowego zasobu gminy.
Skoro w świetle przytoczonego przepisu, przedmiotem
prawa własności gminy mogą być lokale, to przyjąć
trzeba, iş jako przedmiot prawa własności stanowią one
mienie komunalne, o którym mowa w art. 43 ustawy o
samorządzie gminnym. Natomiast wydzielenie z zasobu
mieszkaniowego gminy lokali przeznaczonych na wyna-
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jem jako lokale socjalne nie powoduje utraty przez te
lokale statusu mienia komunalnego, gdyş w dalszym
ciągu ich właścicielem jest gmina.
Ponadto, lokale te mogą stanowić odrębne nieruchomości i tym samym naleşeć do gminnego zasobu
nieruchomości (zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami) którym gospodaruje wójt,
burmistrz albo prezydent miasta (art. 25 ust. 1 tej ustawy).
Mając powyşsze na uwadze naleşy przyjąć, iş wydzielenie, na podstawie art. 22 ustawy o ochronie praw
lokatorów, z mieszkaniowego zasobu gminy lokali
z przeznaczeniem na wynajem jako lokale socjalne naleşy do czynności z zakresu gospodarowania mieniem
komunalnym. Tym samym zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt 3
ustawy o samorządzie gminnym stanowi to wyłączną
kompetencję organu wykonawczego gminy. W związku
z powyşszym naleşy stwierdzić, şe kwestionowana
uchwała została wydana bez upowaşnienia ustawowego, naruszając jednocześnie kompetencje organu wykonawczego w zakresie gospodarowania mieniem komunalnym. Wniosek taki potwierdzają orzeczenia sądów
administracyjnych wydane w podobnych sprawach, m.
in.: wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we
Wrocławiu z dnia 3 września 2009 r., IV SA/Wr 7/09;
z dnia 21 grudnia 2006 r., IV SA/Wr 540/06, 31 marca
2009 r., IV SA/Wr 54/09 oraz wyrok Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 20 czerwca
2008 r., II SA/Gl 307/08.
W powyşszych orzeczeniach wskazuje się m. in. iş
gdyby intencją ustawodawcy było przyznanie radzie
gminy kompetencji do podjęcia uchwały na podstawie
art. 22 ustawy o ochronie praw lokatorów, to uczyniłby
to w wyraŝny sposób, tak jak w art. 20 ust. 3 tej ustawy,
który to upowaşnia radę gminy do wydzielenia w zasobie mieszkaniowym lokali przeznaczonych na wynajem
na czas trwania stosunku pracy. Ustawa o ochronie
lokatorów w şadnym wypadku nie zawiera zaś niezbędnego dla rady gminy upowaşnienia do wydzielenia
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z zasobu mieszkaniowego gminy lokali z przeznaczeniem na wynajem jako lokali socjalnych.
Niezaleşnie od powyşszego, naleşy stwierdzić, iş
przedmiotowa uchwała narusza równieş art. 40 ust. 1
i ust. 2 pkt 4 oraz art. 41 ust.1 ustawy o samorządzie
gminnym oraz art. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych
aktów prawnych. Jak wykazano powyşej ani art. 22
ustawy o ochronie praw lokatorów, ani şaden z przepisów ustawy o samorządzie gminnym, nie stanowią
upowaşnienia ustawowego dla Rady Gminy do stanowienia aktów prawa miejscowego w przedmiocie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego gminy lokali z przeznaczeniem na wynajem jako lokale socjalne.
Z uwagi na powyşsze, organ nadzoru stwierdza, iş
kwestionowana uchwała w sposób istotny narusza
obowiązujący porządek prawny. Zakres wskazanych
naruszeń i podniesione wyşej argumenty powodują, iş
stwierdzenie niewaşności tej uchwały w całości jest
w pełni uzasadnione. Podjęcie uchwały bez upowaşnienia ustawowego, jak równieş przejęcie przez organ stanowiący gminy kompetencji zarezerwowanych dla jej
organu wykonawczego, w zakresie gospodarowania
mieniem komunalnym, stanowi istotne naruszenie prawa, które skutkuje koniecznością stwierdzenia niewaşności kwestionowanej uchwały w całości.
Na rozstrzygnięcie nadzorcze przysługuje skarga do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie.
Winno się ją wnieść za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego rozstrzygnięcia.
Z up. Wojewody Małopolskiego
Dyrektor
Wydziału Nadzoru Prawnego i Kontroli:
Radca Prawny
Mirosław Chrapusta
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UCHWAŁA NR KI – 411/402/11
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W KRAKOWIE
z dnia 24 sierpnia 2011 r.
znak sprawy: KI – 43-193/49/11

stwierdzenie nieważności uchwały Nr X/66/11 Rady Gminy Spytkowice z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie
określenia zasad i trybu postĉpowania, udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie
lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Kolegium Izby, działając na podstawie art. 91
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póŝn.
zm.) i art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 paŝdziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych
(Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z póŝn. zm.)

orzeka
o stwierdzeniu niewaşności uchwały Nr X/66/11 Rady Gminy Spytkowice z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie
określenia zasad i trybu postępowania, udzielania
Uchwała ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Małop. Nr 399 z dnia
22 sierpnia 2011 r.
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i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytków.

dotacji z art. 81 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami. Zgodnie z powołanym
przepisem przeznaczeniem dotacji moşe być tylko
finansowanie lub dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
Zgodnie z art. 81 ust. 2 wyşej wymienionej ustawy
dotacja, w zakresie określonym w art. 77, moşe być
udzielona w wysokości do 100% nakładów koniecznych na wykonanie przez wnioskodawcę prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru. Wymienione w art. 77 ustawy prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane nie przewidują
czynności związanych z przeprowadzaniem badań
archeologicznych. Ponadto definicje trzech ww. rodzajów prac (prace konserwatorskie, restauratorskie
lub roboty budowlane) określa art. 3 pkt 6-8 ustawy
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Natomiast pojęcie „badań archeologicznych” ustawodawca zdefiniował oddzielnie w art. 3 pkt 11 ww.
ustawy i pojęcie to nie pokrywa się ze znaczeniem
trzech rodzajów prac przy zabytku określonych
w art. 81 ust. 1 ustawy. Dodatkowo Kolegium Izby
zauwaşa, iş obowiązki posiadacza zabytku nieruchomego w zakresie sfinansowania prac archeologicznych określa art. 31 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Natomiast zgodnie
z art. 82a ww. ustawy organem właściwym do
udzielania dotacji na przeprowadzenie badań archeologicznych jest minister właściwy do spraw
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

UZASADNIENIE
Uchwała Nr X/66/11 Rady Gminy Spytkowice z dnia
27 lipca 2011 r. wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej
w
Krakowie
Zespół
Zamiejscowy
w Oświęcimiu w dniu 3 sierpnia 2011 r.
Uchwałą tą Rada Gminy Spytkowice, działając na
podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 z póŝn. zm.), art. 77, art. 81 i 82 ustawy z dnia
23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z póŝn. zm.) oraz
w związku z art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240
z póŝn. zm.) określiła zasady i tryb udzielania dotacji na
prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie badając zgodność wyşej wymienionej uchwały
Rady Gminy Spytkowice z prawem, stwierdziło następujące nieprawidłowości mające charakter istotnego naruszenia prawa:
1.

2.

W § 3 ust. 1 pkt 5 badanej uchwały Rada Gminy
Spytkowice postanowiła, iş ilekroć w uchwale mowa jest o pracach lub robotach budowlanych przy
zabytku naleşy przez to rozumieć prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Powyşszy
zapis jest sprzeczny z art. 3 pkt 8 ustawy o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami, w myśl którego
uşyte w w.w. ustawie pojęcie roboty budowlane
oznacza roboty budowlane w rozumieniu przepisów
Prawa budowlanego, podejmowane przy zabytku
lub w otoczeniu zabytku. Definicja podana wyşej
przez Radę Gminy Spytkowice róşni się od pojęcia
robót budowlanych z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z póŝn.
zm.). Ponadto w tej samej uchwale w § 3 ust. 1 pkt 8
Rada Gminy Spytkowice ponownie definiuje pojęcie
„robót budowlanych” powtarzając zapis z ustawy o
ochronie zabytków i opiece na zabytkami.
W § 3 ust. 3 pkt 4 przedmiotowej uchwały Rada
Gminy Spytkowice postanowiła, şe zadania, na realizację których moşe być udzielona dotacja z budşetu Gminy Spytkowice to między innymi badania
archeologiczne substancji zabytkowej. Powyşsze
znajduje odzwierciedlenie w treści § 3 ust. 4 pkt 2
uchwały, w którym Rada Gminy Spytkowice postanowiła, şe dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane moşe obejmować
nakłady konieczne na przeprowadzenie badań konserwatorskich, architektonicznych lub archeologicznych. Z uwagi na powyşsze na potrzeby stosowania
niniejszej uchwały, w § 3 ust. 1 pkt 11 uchwały
podano równieş definicję badań archeologicznych.
Kolegium Izby stwierdza jednak, iş powyşszy rodzaj
prac, na który zgodnie z wolą Rady moşe być udzielona dotacja, wykracza poza zakres przedmiotowy
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3.

W § 5 ust. 2 uchwały Rada Gminy Spytkowice postanowiła, şe dotacja moşe zostać udzielona na dofinansowanie: nakładów koniecznych na wykonanie
prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót
budowlanych przy zabytku o którym mowa w § 2,
ustalonych na podstawie kosztorysu zatwierdzonego przez Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, które zostaną przeprowadzone w roku złoşenia przez wnioskodawcę wniosku o udzielenie dotacji (pkt 1) oraz nakładów koniecznych na
wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich
lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do
rejestru, które zostały przeprowadzone w okresie
roku poprzedzającego rok złoşenia przez wnioskodawcę wniosku o udzielenie dotacji (pkt 2). Upowaşnienie normotwórcze z art. 81 ust. 1 ustawy
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami nie daje Radzie Gminy podstaw aby warunkować udzielanie dotacji z budşetu gminy od przedłoşenia kosztorysu sporządzonego przez konserwatora zabytków.
Z treści art. 36 wyşej powołanej ustawy wynika, şe
prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków wymagają uzyskania pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków, który prowadzi równieş kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów
dotyczących ochrony i opieki nad zabytkami. Ponadto z uwagi na fakt, iş dotacja o której mowa w badanej uchwale ma charakter roczny nie jest prawidłowym równieş udzielenie dotacji na prace, które
mogą być wykonane w okresie roku poprzedzającego rok złoşenia wniosku o dotację. Powyşsze moşna
wywieść z treści art. 251 ust. 1 ustawy o finansach
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publicznych, w myśl którego dotacje udzielone
z budşetu jednostki samorządu terytorialnego
w części niewykorzystanej do końca roku podlegają
zwrotowi do budşetu tej jednostki w terminie do
dnia 31 stycznia następnego roku. Zdaniem Kolegium naleşy równieş zakwestionować zapis § 5
ust. 3 badanej uchwały, w myśl którego wniosek o
udzielenie dotacji, wnioskodawca moşe złoşyć po
przeprowadzeniu wszystkich prac lub robót przy zabytku, o którym mowa w ust. 1, określonych w pozwoleniu wydanym przez Małopolskiego Wojewódzkiego
Konserwatora
Zabytków.
Ustawa
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami nie
przewiduje moşliwości udzielenia dotacji z budşetu
jednostki samorządu terytorialnego na refinansowanie prac lub robót przy zabytku wykonanych
przed dniem złoşenia wniosku o dotację. W ocenie
Kolegium tego rodzaju regulacja dopuszczająca
udzielnie dotacji post factum, to jest po wykonaniu
zadania przez podmiot ubiegający się o udzielenie
dotacji narusza w sposób istotny dyspozycję normy
prawnej zawartej w art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. W myśl tego przepisu dotacje celowe są to
środki przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań, w tym z zakresu mecenatu państwa nad kulturą, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.
Z uwagi na powyşsze nieprawidłowym jest równieş
zapis § 13 ust. 10 uchwały, który stanowi między innymi, iş przekazanie dotacji beneficjentowi moşe
nastąpić po podjęciu prac lub robót budowlanych
oraz ust. 11, gdzie dopuszcza się moşliwość udokumentowania wydatków dowodami księgowymi
wystawionymi na beneficjenta w okresie roku poprzedzającego rok złoşenia wniosku o udzielenie dotacji.
4.

W § 7 ust. 1 pkt 5 uchwały Rada Gminy Spytkowice
postanowiła, şe ubiegający się o dotację winien złoşyć wniosek o dotację wraz informacją o środkach
publicznych przyznanych z innych ŝródeł na te same
prace lub roboty budowlane przy zabytku oraz informacją o wystąpieniu o takie środki skierowane
do innych organów. Powyşszy zapis, naleşy zdaniem Kolegium Izby uznać są zbędny w świetle
art. 82 ust. 1 i 3 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w myśl którego „łączna kwota
dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie
lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do
rejestru, udzielonych przez ministra właściwego do
spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
wojewódzkiego konserwatora zabytków bądŝ organ
stanowiący gminy, powiatu lub samorządu województwa, nie moşe przekraczać wysokości 100%
nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub
robót. W celu zapewnienia realizacji postanowień
określonych w ust. 1 organy uprawnione do udzielania dotacji prowadzą wykazy udzielonych dotacji
oraz informują się wzajemnie o udzielonych dotacjach”. Z tych to równieş względów naleşy zakwestionować zapis § 15 uchwały, gdzie postanowiono,
şe Wójt Gminy Spytkowice prowadzi wykaz udzielonych dotacji oraz informuje inne organy uprawnione do udzielania dotacji o dotacjach przyznanych
przez Radę Gminy Spytkowice, na wniosek tychşe
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organów oraz określono zakres zestawienia takich
danych i wglądu do nich. Naleşy ponadto zakwestionować prawidłowość zapisu § 7 ust. 1 pkt 6
uchwały, w którym Rada Gminy Spytkowice zobligowała ubiegającego się o dotację, aby do wniosku
dołączył wykaz prac lub robót wykonanych przy danym zabytku, w okresie 3 lat poprzedzających dzień
złoşenia wniosku z podaniem łącznej wysokości nakładów, w tym wysokości i ŝródeł dofinansowania
otrzymanego ze środków publicznych. Postanowienie niniejsze naleşy uznać za zbyteczne. W ocenie
Kolegium Izby, udzielenie dotacji nie moşe być uzaleşnione od ilości wykonanych juş w poprzednich
latach prac konserwatorskich, restauratorskich lub
robót budowlanych przy danym zabytku. Wniosek
winien być rozpatrywany w oparciu o aktualne potrzeby związane z zapewnieniem ochrony substancji
zabytkowej.
Z podobnych względów naleşy zakwestionować regulacje zawarte w pkt 7 Części II Załącznika Nr 1 do
badanej uchwały (wykaz prac lub robót budowlanych wykonywanych przy zabytku w okresie ostatnich 3 lat z podaniem wielkości nakładów finansowych oraz ŝródła dofinansowania otrzymanego ze
środków publicznych).

5.

6.

W Załącznikach do badanej uchwały wprowadzono
postanowienia wykraczające poza zakres upoważnienia wyznaczonego zapisem art. 81 ustawy
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, które
nakładają na beneficjenta obowiązek podania informacji takich jak:

-

wpłaty i opłaty uczestników projektu – z jakiego
tytułu?

-

środki publiczne (podać nazwĉ organu). Na jakiej podstawie przyznali lub zapewnili środki finansowe?,

-

sponsorzy prywatni (podać nazwĉ). Na jakiej
podstawie przyznali lub zapewnili środki finansowe?

-

pozafinansowy wkład własny w realizacjĉ zadania (np. świadczenia wolontariuszy),

-

partnerzy biorący udział w realizacji zadania (ze
szczególnym uwzglĉdnieniem organów administracji publicznej).

W § 13 ust. 13 pkt c) uchwały Rada Gminy Spytkowice postanowiła, şe sprawozdanie winno zawierać
protokół odbioru przez właściwe słuşby konserwatorskie przeprowadzonych prac lub robót przy zabytkach. Podobny zapis został ujęty jednocześnie
w części III, pkt 1 Załącznika Nr 3 do badanej uchwały, stanowiącego wzór sprawozdania, jako jeden
z obowiązkowych załączników. Niezaleşnie od braku
wyraŝnego określenia co naleşy rozumieć przez
właściwe słuşby konserwatorskie, Kolegium Izby
zauwaşa, şe ustawa o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami nie zawiera uregulowań zobowiązujących do dokonywania tego rodzaju „odbioru
prac” przy dotacjach udzielanych z budşetu jednostki samorządu terytorialnego. W konsekwencji
uznać naleşy, şe uzaleşniając rozliczenie dotacji od
obowiązkowego przedłoşenia protokołu odbioru
przez właściwe słuşby konserwatorskie Rada Gminy
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Spytkowice wykroczyła poza zakres upowaşnienia
do stanowienia prawa miejscowego z art. 81 ust. 1
ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
7.

8.

W § 8 ust. 6 przedmiotowej uchwały Rada Gminy
Spytkowice postanowiła, şe decyzję o udzieleniu
lub nie udzieleniu dotacji dla wnioskodawcy na realizację konkretnego zadania podejmuje w formie
uchwały Rada Gminy Spytkowice na wniosek Wójta
Gminy Spytkowice. Powyşsze postanowienie Rady
Gminy Spytkowice pozostaje w sprzeczności z przepisem art. 81 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami, który stanowi o wyłącznej
kompetencji organu stanowiącego do udzielenia
dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie
lub roboty budowlane. Zatem, zdaniem Kolegium
nie moşna uzaleşnić decyzji Rady Gminy odnośnie
przyznania dotacji od uprzedniego wniosku Wójta
Gminy w tym zakresie. Skoro ustawodawca przyznał Radzie Gminy Spytkowice prawo decydowania
o udzieleniu dotacji to moşe ona dokonywać tego
samodzielnie, bez wniosku Wójta Gminy. Z tych
względów naleşy równieş zakwestionować zapis
§ 12 ust. 3 uchwały zgodnie z którym, wnioski spełniające wymogi o których mowa w ust. 2 opiniuje
Komisja i przedstawia Wójtowi Gminy w celu przyznania dotacji, który moşe mylnie sugerować, şe to
od Wójta zaleşy przyznanie dotacji.
W § 13 ust. 9 lit. g) uchwały, Rada Gminy Spytkowice postanowiła, şe przekazanie dotacji oraz jej rozliczenie następuje na warunkach i w terminach określonych w umowie, określającej w szczególności
zobowiązanie podmiotu dotowanego do stosowania przepisów ustawy prawo zamówień publicznych
oraz ustawy o rachunkowości. Uregulowania wynikające ze zobowiązania beneficjenta do stosowania
ustawy o rachunkowości wprowadzono równieş
w § 13 ust. 13 lit. d) i lit. e), § 13 ust. 11, § 14 ust. 4
uchwały oraz § 5 i § 8 ust. 3 Załącznika Nr 2 do
uchwały, pkt 2 Załącznika Nr 3 w części dotyczącej
Obowiązkowych załączników do sprawozdania,
uşywając pojęć „dowód księgowy” lub „ewidencja
księgowa”. Kolegium Izby wskazuje, şe zakres
podmiotowy stosowania ustawy z dnia 29 września
1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U z 2009 r., Nr 152,
poz. 1223 ze zm.) określa sama ustawa w art. 2. Narzucenie podmiotowi otrzymującemu dotację obowiązku prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej moşe mieć miejsce jedynie w stosunku do
podmiotów, które zobowiązane są prowadzić księgi
rachunkowe. Brak natomiast upowaşnienia ustawowego dla Rady Gminy Spytkowice do rozszerzenia obowiązku stosowania ustawy o rachunkowości
na podmioty, które takiemu obowiązkowi nie podlegają. Jako przykład naleşy tu wskazać osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej osoby te nie mieszczą się w zakresie podmiotowym
z art. 2 ust. 1 pkt 1 - 6 ustawy o rachunkowości.
Wobec powyşszego nie wszystkie osoby ubiegające
się o dotację z przedmiotowej uchwały Rady Gminy
Spytkowice będą podlegały obowiązkowi stosowania ustawy o rachunkowości, czego w badanej
uchwale nie uwzględniono nakazując wyodrębnienie ewidencji księgowej wszystkim dotowanym,
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którym przyznano dotację. W tym zakresie uchwała
podjęta została z naruszeniem przepisu art. 7 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia
1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) zgodnie z którym,
„Organy władzy publicznej działają na podstawie
i w granicach prawa”. Natomiast zapisy dotyczące
obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień
publicznych zostały wprowadzone w § 13 ust. 13
lit. f) (protokół z wyboru wykonawcy sporządzony
zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych ),
§ 14 ust. 4 uchwały, § 10 Załącznika Nr 2 do uchwały, pkt. 3 Oświadczenia zawartego w Załączniku Nr 3
do uchwały oraz pkt 2 Załącznika Nr 3 w części dotyczącej Obowiązkowych załączników do sprawozdania. Kolegium Izby wskazuje, şe obowiązujące
prawo nie przewiduje, aby przepisami uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, a takşe zapisami umów cywilno-prawnych
rozciągać stosowanie ustaw na podmioty, które takiemu obowiązkowi nie podlegają. Ustawa z dnia
29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759) w art. 3 wskazała podmioty zobowiązane do stosowania przepisów tej ustawy. Stąd teş powyşsze uregulowania
Rady Gminy Spytkowice nie znajdują podstawy
prawnej.

9.

W § 13 ust. 9 lit. d) uchwały Rada Gminy Spytkowice postanowiła, şe przekazanie dotacji oraz jej rozliczenie następuje na warunkach i w terminach określonych
w umowie, określającej w szczególności tryb kontroli wykonywania zadania. Powyşsze znalazło
uszczegółowienie w § 14 ust. 1 i ust. 2 badanej
uchwały. Zapisy odnośnie kontroli Rada Gminy
Spytkowice wprowadziła równieş w § 7 i § 8 ust. 5
zdanie drugie Załącznika Nr 2 do uchwały. Jak wynika z art. 81 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami, rzeczą Rady Gminy było
uregulować „zasady udzielania i tryb udzielania dotacji”, a więc przykładowo chodzi tu o sposób postępowania z wnioskiem o udzielenie dotacji, wymagane dokumenty do rozpoznania tego wniosku,
formę załatwienia wniosku. O ile cechą właściwą
kaşdej dotacji jest jej „rozliczenie”, o tyle czynność
taka nie obejmuje „kontroli na miejscu u beneficjenta” ani w trakcie realizacji zadania, a tylko udokumentowanie przed organem faktu poniesienia wydatków związanych z tego rodzaju dotacją. W konsekwencji regulację o kontroli beneficjenta dotacji
(w jego siedzibie) oraz w trakcie realizacji zadania
naleşy potraktować jako przejaw władztwa organu
pozbawiony podstawy prawnej (brak oparcia w wyraŝnym przepisie ustawy) i zarazem za regulację
wykraczającą poza kompetencje normotwórcze Rady Gminy Spytkowice z art. 81 ust. 1 ustawy
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Konsekwencją wprowadzenia w badanej uchwale sposobu kontroli wykonywanego zadania było postanowienie przez Radę Gminy Spytkowice w treści
§ 14 ust. 1 pkt b) i pkt d) Załącznika Nr 2 do uchwały
o rozwiązaniu przez Gminę ze skutkiem natychmiastowym umowy o udzielenie dotacji w przypadku
nieterminowego lub nienaleşytego wykonywania
umowy, w szczególności zmniejszenia zakresu rzeczowego realizowanego zadania, stwierdzonego na
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podstawie wyników kontroli oraz oceny realizacji
wniosków i zaleceń pokontrolnych oraz w przypadku gdy Beneficjent odmówi poddania się kontroli,
bądŝ w terminie określonym przez Gminę nie doprowadzi do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. W związku z zakwestionowaniem przez Kolegium Izby moşliwości przeprowadzenia kontroli
w trakcie realizacji zadania, powyşsze zapisy wydają
się być bezprzedmiotowe. Niemoşliwym jest ustalenie nieprawidłowości w sposobie wykonywania
umowy przed zakończeniem realizacji dotowanego
zadania i jego ostatecznym rozliczeniem na podstawie przedłoşonego sprawozdania.
10. W § 13 ust. 13 lit. h) badanej uchwały Rada Gminy
Spytkowice postanowiła, şe sprawozdanie winno
zawierać oświadczenie o zgodności dołączonych
danych ze stanem faktycznym wraz z pouczeniem
o odpowiedzialności z art. 233 Kodeksu karnego.
Ponadto w Załączniku Nr 3 w części dotyczącej
pkt. 4 - Oświadczeń, Rada zobowiązała beneficjenta
dotacji do złoşenia oświadczenia, iş świadomy jest
odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 Kodeksu karnego za złoşenie nieprawdziwych danych.
W związku z powyşszymi zapisami Kolegium Izby
zauwaşa, iş art. 233 Kodeksu karnego wiąşe odpowiedzialność z zeznaniem składanym w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy. Tymczasem właściwe czynności w zakresie rozliczenia dotacji nie są
czynnościami dokonywanymi na podstawie ustawy,
ale na podstawie przedmiotowej uchwały.
11. W § 2 ust. 2 Załącznika Nr 2 do uchwały, Rada
Gminy Spytkowice postanowiła, şe przyznane środki finansowe z tytułu dotacji zostaną przekazane beneficjentowi na specjalnie w tym celu wyodrębniony rachunek bankowy beneficjenta przeznaczony
wyłącznie do operacji związanych z realizacją zadania. Ponadto Beneficjent zgodnie z ust. 3 oświadcza,
şe jest jednym posiadaczem tegoş rachunku i zobowiązuje się do utrzymania go nie krócej niş do
chwili dokonania ostatecznych rozliczeń z Gminą,
wynikających z umowy. W ocenie Kolegium Izby nałoşenie na beneficjenta powyşszych obowiązków
wykracza poza zakres upowaşnienia wyznaczonego
zapisem art. 81 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, jak równieş nie znajduje oparcia
w innych przepisach prawa.
12. W § 12 Załącznika Nr 2 do uchwały, Rada Gminy
Spytkowice zawarła uregulowania dotyczące kar
umownych z tytułu przekroczenia terminu wykonania dotowanego zadania. Przedmiotowym karom
umownym nadaje się charakter zaliczalny, co oznacza, şe na okoliczność gdyby wysokość szkody
Gminy przekraczała wysokość kar umownych Gmina będzie mogła şądać odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody. Powyşsze
pozostaje w sprzeczności z przepisami o „karach
umownych” z art. 483 i art. 484 Kodeksu cywilnego
w związku z art. 81 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Instytucja „kary
umownej” z w.w. przepisów kodeksu cywilnego karę umową wiąşe z niewykonaniem lub nienaleşytym
wykonaniem zobowiązania niepienięşnego ze sto-
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sunku zobowiązaniowego. Zakres zobowiązań beneficjenta dotacji z art. 81 ustawy o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami obejmuje niewątpliwie równieş zobowiązania niepienięşne, jak: wykonanie
prac finansowanych dotacją celową oraz zobowiązań w zakresie rozliczenia się przed organem
z udzielonej dotacji celowej. Przyjęte w Załączniku
Nr 2 załoşenie o karach umownych ogranicza je do
tzw. ”kar umownych zaliczalnych”. Kary umowne
tego rodzaju, w praktyce obrotu gospodarczego,
ustanawiane są na ewentualność, jeśliby niespełnienie określonego zobowiązania z umowy ze strony zobowiązanego powodowało „szkodę” po stronie wierzyciela. W związku z powyşszym kara
umowna ustanowiona § 12 Załącznika Nr 2 („wzoru
umowy”) do badanej uchwały koliduje z zasadami
z art. 483 i art. 484 K.c. Skoro bowiem przedmiotem
umowy jest wsparcie finansowe prac przy zabytku,
do którego tytuł prawny ma beneficjent dotacji, zatem samo nieterminowe wykonanie prac, nie rodziłoby uszczerbku majątkowego po stronie Gminy, co
wyklucza zdaniem Kolegium, zabezpieczenie wykonania tego zobowiązania klauzulami o karach
umownych.

13. Kolegium Izby zwraca ponadto uwagę, iş niewłaściwym jest powoływanie jako podstawy prawnej
badanej uchwały art. 221 ust. 1 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. W ocenie Kolegium Izby przepis ten dotyczy wyłącznie dotacji celowych udzielanych dla podmiotów określonych w ustawie o działalności poşytku publicznego
i wolontariacie oraz w oparciu o tę ustawę. Dotacja,
której dotyczy badana uchwała jest natomiast dotacją celową przyznawaną w oparciu o przepisy ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
14. Kolegium Izby zauwaşa równieş, iş:
- § 3 ust. 1 pkt 1-4 i pkt 6-15 badanej uchwały stanowi powtórzenie art. 3 ustawy ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
- § 3 ust. 4 uchwały powtarza zapisy art. 77 w.w.
ustawy ,
- § 6 ust. 3 uchwały stanowi odzwierciedlenie art. 82
ustawy,
- § 14 ust. 3 uchwały, § 9 ust. 2 i § 11 Załącznika
Nr 2 do uchwały regulują kwestie zwrotu dotacji,
podczas gdy zasady i przesłanki zwrotu dotacji
udzielonych z budşetu jednostki samorządu terytorialnego zostały określone w ustawie z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. nr 157, poz. 1240 z póŝn. zm.), głównie
w art. 251 i 252, a co do sposobu rozliczania dotacji - art. 250, dlatego teş nie ma podstaw do odrębnego ich regulowania i powielania w aktach
prawa miejscowego. W sytuacji bowiem, gdy
w odrębnych ustawach brak jest uregulowań
określających zasady i tryb zwrotu dotacji, stosuje
się w tym zakresie zapisy zawarte w ustawie
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. nr 157, poz. 1240 z póŝn. zm.), co wynika
z art. 253 tej ustawy. Przedmiotowa uchwała i jej
Załączniki stanowią bowiem prawo miejscowe,
co powoduje, şe powinno ono zawierać treści
normatywne, a nie powtórzenia norm, zawartych
w innych przepisach. Powtarzanie przepisów za
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innymi aktami prawnymi pozbawia w istocie akt
charakteru normatywnego, czyni go niejasnym
i nieczytelnym, a w konsekwencji uniemoşliwia
osiągnięcie funkcji, dla jakiej jest stanowiony (tak
NSA w wyroku z dnia 1 lutego 2010 r., sygn. akt II
OSK 930/09).
Mając na uwadze, şe wskazane wyşej nieprawidłowości noszą znamiona istotnego naruszenia prawa,
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie
postanowiło na posiedzeniu w dniu 10 sierpnia 2011 r.
wszcząć postępowania w sprawie stwierdzenia niewaşności przedmiotowej uchwały w części obejmującej
kwestionowane postanowienia. Kolegium Izby powiadomiło Radę Gminy Spytkowice o terminie ponownego
rozpatrywania sprawy oraz o moşliwości uczestniczenia
uprawnionych przedstawicieli organu stanowiącego
w posiedzeniu Kolegium. Gmina nie skorzystała z przysługującego jej uprawnienia.
W odpowiedzi na powyşsze pismem z dnia 19 sierpnia 2011 r. znak: OR.0711.12.2011.AP, Wójt Gminy Spytkowice wyjaśnił, şe ze względu na obszerność uwag
i argumentów zaprezentowanych przez Kolegium Izby,
zostały podjęte czynności naprawcze celem sporządzenia nowego projektu uchwały. Prace nad nową uchwałą
są w toku i ze względu na ograniczoną moşliwość działania Urzędu w okresie wakacyjnym (urlopy pracownicze) zostaną ukończone we wrześniu 2011 r. Jednocześnie Wójt Gminy podniósł, iş w przedmiotowej sprawie
doszło do znaczącego przekroczenia zakresu właściwości Regionalnej Izby Obrachunkowej (art. 86 in fine
ustawy o samorządzie gminnym). Z związku z powyşszym wnosi o przekazanie sprawy do organu nadzoru
właściwości ogólnej. A jeşeli tutejszy organ nie podziela
tego argumentu to wnosi o skierowanie kwestii właściwości rzeczowej do rozstrzygnięcia przez organ wskazany w art. 22 § 1 pkt 7 k.p.a. Wnosi nadto
o zawieszenie postępowania (art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a.) do
czasu prawomocnego rozstrzygnięcia sporu kompetencyjnego.

Poz. 4213,4214

gdy organ który uznał się niewłaściwy do załatwienia
sprawy przekaşe ją w odpowiedniej formie uregulowanej na mocy odrębnych przepisów organowi, który według niego jest właściwy, zaś ten uznając się takşe niewłaściwym wystąpi w stosownym trybie o rozstrzygnięcie zawisłego pomiędzy nimi sporu (vide: postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z 2007-1218, sygn. akt. I OW 99/07). W rozpatrywanej sprawie nie
zachodzi podstawa do powstania sporu kompetencyjnego. Zgodnie bowiem z art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy
z dnia ustawy z dnia 7 paŝdziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55,
poz. 577 z póŝn. zm.), w zakresie działalności nadzorczej
właściwość rzeczowa regionalnych izb obrachunkowych
obejmuje uchwały podejmowane przez organy jednostek samorządu terytorialnego w sprawach zasad i zakresu przyznawania dotacji z budşetu jednostki samorządu terytorialnego. Dotyczy to równieş uchwał
w sprawie określenia zasad i tryb udzielania dotacji na
prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
Z uwagi na powyşsze chybiony jest równieş wniosek
o zwieszenie postępowania do czasu prawomocnego
rozstrzygnięcia sporu kompetencyjnego. Naleşy zauwaşyć ponadto, şe Gmina Spytkowice, jako jednostka samorządu terytorialnego nie jest uprawniona do şądania,
aby Regionalna Izba Obrachunkowa wchodziła w spór
kompetencyjny z organem nadzoru ogólnego – Wojewodą.
Kolegium
Regionalnej
Izby
Obrachunkowej
w Krakowie, po ponownym rozpatrzeniu sprawy postanowiło orzec jak w sentencji niniejszej uchwały.
Niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego – zgodnie z art. 13 pkt 8a ustawy z dnia
20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych /Dz. U. z 2010 r.
Nr 17, poz. 95/.
POUCZENIE

Ustosunkowując się do powyşszego Kolegium Izby
stwierdza co następuje:
Między organami administracji państwowej (rządowej), samorządowej, a takşe między tymi organami
wzajemnie mogą powstawać spory o właściwość (spory
kompetencyjne). Jeşeli dwa (lub więcej ) organy uwaşają się za właściwe do załatwienia danej sprawy, zachodzi
spór kompetencyjny pozytywny. W przeciwnym przypadku (şaden organ nie uwaşa się za właściwy do załatwienia danej sprawy) istniej spór kompetencyjny negatywny. Spór kompetencyjny powstaje dopiero wówczas,
4213

Na uchwałę Kolegium przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie. Skargę
tą naleşy wnieść w terminie 30 dni od daty otrzymania
niniejszej uchwały, przy czym naleşy to uczynić za pośrednictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie.
Przewodniczący Kolegium Izby
Janusz Kot

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 444

– 28110 –

Poz. 4214

4214
4214

UCHWAŁA NR KI – 411/403/11
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W KRAKOWIE
z dnia 24 sierpnia 2011 r.
znak sprawy: KI – 43-193/50/11

stwierdzenie nieważności uchwały Nr X/65/11 Rady Gminy Spytkowice z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia
trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji
udzielanych dla przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Spytkowice w czĉści
Kolegium Izby, działając na podstawie art. 91
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póŝn.
zm.) i art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 paŝdziernika
1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych
(Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z póŝn. zm.)

orzeka
o stwierdzeniu niewaşności uchwały Nr X/65/11 Rady Gminy Spytkowice z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie
ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu
i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji udzielanych dla przedszkoli niepublicznych na terenie
Gminy Spytkowice w części dotyczącej:

-

§ 5 pkt 3 – 5 uchwały,
Załącznika Nr 2 do uchwały w zakresie słów: „Świadomy odpowiedzialności karnej z art. 233 KK podawanie nieprawdy …”
UZASADNIENIE

Uchwała Nr X/65/11 Rady Gminy Spytkowice z dnia
27 lipca 2011 r. wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie Zespół Zamiejscowy w Oświęcimiu w dniu 3 sierpnia 2011 r.
Badając legalność uchwały Nr X/65/11 Kolegium
Izby dokonało oceny zgodności jej ustaleń z prawem
normującym zakres kompetencji Rady Gminy do stanowienia uchwał prawa miejscowego z powołanych w jej
postawie przepisów art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r.
Nr 256, poz. 2572; z póŝn. zm.). Oceniono równieş prawidłowość norm ustanowionych uchwałą Nr X/65/11
z punktu widzenia ich zgodności z przepisami prawa
regulującego dotowanie z budşetów gmin przedszkoli
niepublicznych określonych w art. 90 ust. 2b, 2c ustawy
o systemie oświaty.
W wyniku dokonanych ocen, Kolegium Izby stwierdziło, şe niektórymi zapisami badanej uchwały
Nr X/65/11, Rada Gminy Spytkowice wykroczyła poza
zakres kompetencji do stanowienia norm prawa miejscowego z art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty.
Uchwała ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Małop. Nr 399 z dnia
22 sierpnia 2011 r.

I. W zapisie § 5 badanej uchwały określono sytuacje,
których wystąpienie powoduje wstrzymanie dotacji.
Dotację wstrzymuje się mianowicie w przypadku:
1. Zaprzestania prowadzenia działalności przez
przedszkole,
2. Wykreślenia przedszkola z ewidencji placówek
niepublicznych,
3. Nie złoşenia w terminie informacji, o której mowa
w § 4 ust. 1 (o faktycznej liczbie dzieci uczęszczających do przedszkola),
4. Złoşenie informacji, o której mowa w § 4 ust. 1
niezgodnej ze stanem faktycznym,
5. Stwierdzenia wydatkowania otrzymanej dotacji
niezgodnie z art. 90 ust. 3d ustawy o systemie
oświaty.
W ocenie Kolegium, samo ustanowienie norm,
jak w zapisach § 5 pkt 3-5 badanej uchwały, wykracza
poza kompetencje rad gmin z art. 90 ust. 4 ustawy
o systemie oświaty, a zarazem koliduje z ustawowo
przewidzianym prawem do otrzymywania rocznej dotacji, wypłacanej beneficjentom co miesiąc na zasadach
z art. 90 ust. 3c. tej ustawy. W powyşszym osądzie Kolegium Izby opiera się na poglądach prawnych z wyroku
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 19 lutego 2009 r. (sygn. akt: I SA/Kr 1106/08).
Zdaniem Sądu: „…rada powiatu nie ma możliwości
wstrzymania wypłat należnych dotacji. Muszą być one
realizowane w oparciu o dotychczasowe, znane organowi i udostępnione przez placówkę dane o ilości
uczniów (wychowanków) lub dane o planowanej liczbie
uczniów wynikające z wniosku o przydzielenie dotacji,
składanym do dnia 30 września roku poprzedzającego
rok udzielenia dotacji (art. 90 ust. 2a, 2b, 2d, 3, 3a cyt.
ustawy). Jeśli się okaże, że dotacja została przyznana
w nadmiernej wysokości, gdyż faktyczna ilość uczniów
będzie mniejsza niż przyjęta przez organ, to wówczas jak to podkreślono wyżej - podmiot dotowany będzie
zobowiązany do jej zwrotu na podstawie art. 145 ust. 1
pkt 2 w zw. z art. 190 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 z późn.
zm.). Przy braku dobrowolnego zwrotu pobranej
w nadmiernej wysokości dotacji kwestia ta zostanie
rozwiązana w formie decyzyjnej (art. 190 ustawy o finansach publicznych, z którego wynika, że w takiej sytuacji decyzję w sprawie zwrotu dotacji wydaje wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta lub marszałek województwa). W sytuacji niedopłaty natomiast podmiot
dotowany będzie miał roszczenie o wypłatę dotacji
w należnej wysokości.”
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Dodatkowo Kolegium Izby zauwaşa, iş w przypadku stwierdzenia wydatkowania otrzymanej dotacji
niezgodnie z art. 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty,
zastosowanie znajdą przepisy art. 252 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
II. W Załączniku Nr 2 do badanej uchwały, Rada Gminy
Spytkowice zawarła zapis o nastĉpującej treści:
„Świadomy odpowiedzialności karnej z art. 233 KK
podawanie nieprawdy oświadczam, że powyższe
dane są zgodne z dokumentacją dzieci uczĉszczających do przedszkola”. Kolegium Izby zauważa, iż art.
233 Kodeksu karnego wiąże odpowiedzialność z zeznaniem składanym w postĉpowaniu sądowym lub
innym postĉpowaniu prowadzonym na podstawie
ustawy. Tymczasem właściwe czynności związane z
obowiązkiem złożenia informacji o faktycznej liczbie
dzieci uczĉszczających do przedszkola za dany miesiąc nie są czynnościami dokonywanymi na podstawie ustawy, ale na podstawie przedmiotowej
uchwały.

Mając na uwadze, şe wskazane wyşej nieprawidłowości noszą znamiona istotnego naruszenia prawa,
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie
postanowiło na posiedzeniu w dniu 10 sierpnia 2011 r.
wszcząć postępowania w sprawie stwierdzenia niewaşności przedmiotowej uchwały w części obejmującej
kwestionowane postanowienia. Kolegium Izby powiadomiło Radę Gminy Spytkowice o terminie ponownego
rozpatrywania sprawy oraz o moşliwości uczestniczenia
uprawnionych przedstawicieli organu stanowiącego
w posiedzeniu Kolegium.
W odpowiedzi na powyşsze pismem z dnia
19 sierpnia 2011 r. znak: OR.0711.12.2011.AP, Wójt
Gminy Spytkowice wyjaśnił, şe w zakresie zapisów zawartych w Uchwale Nr X/65/11, w § 5 pkt. 3-5 oraz
w Załączniku Nr 2, argumentacja przedstawiona przez
Kolegium Izby co do naruszenia kompetencji mogłaby
być uznana za zasadną, z zastrzeşeniami wynikającymi
z dalszych uwag.
W tym zakresie Wójt Gminy Spytkowice zadeklarował, şe projekt uchwały nowelizującej przedmiot postępowania zostanie przekazany pod obrady najblişszej
sesji Rady Gminy, której termin został zaplanowany na
dzień 28 września br.
W załączeniu do pisma przedłoşono projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr X/65/11 Rady Gminy
Spytkowice z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia
trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu
kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji udzielanych dla przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy
Spytkowice. Jednocześnie Wójt Gminy podniósł, iş
w przedmiotowej sprawie doszło do znaczącego przekroczenia zakresu właściwości Regionalnej Izby Obrachunkowej (art. 86 in fine ustawy o samorządzie gminnym). Z związku z powyşszym wnosi o przekazanie
sprawy do organu nadzoru właściwości ogólnej.
A jeşeli tutejszy organ nie podziela tego argumentu
to wnosi o skierowanie kwestii właściwości rzeczowej
do rozstrzygnięcia przez organ wskazany w art. 22 § 1
pkt 7 k.p.a. Wnosi nadto o zawieszenie postępowania
(art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a.) do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia sporu kompetencyjnego.

Poz. 4214

Ustosunkowując się do powyşszego Kolegium
Izby stwierdza co następuje:
Między organami administracji państwowej
(rządowej), samorządowej, a takşe między tymi organami wzajemnie mogą powstawać spory o właściwość
(spory kompetencyjne). Jeşeli dwa (lub więcej) organy
uwaşają się za właściwe do załatwienia danej sprawy,
zachodzi spór kompetencyjny pozytywny. W przeciwnym przypadku (şaden organ nie uwaşa się za właściwy
do załatwienia danej sprawy) istnieje spór kompetencyjny negatywny. Spór kompetencyjny powstaje dopiero wówczas, gdy organ który uznał się niewłaściwy do
załatwienia sprawy przekaşe ją w odpowiedniej formie
uregulowanej na mocy odrębnych przepisów organowi,
który według niego jest właściwy, zaś ten uznając się
takşe niewłaściwym wystąpi
w stosownym trybie
o rozstrzygnięcie zawisłego pomiędzy nimi sporu (vide:
postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego
z 2007-12-18, sygn. akt I OW 99/07). W rozpatrywanej
sprawie nie zachodzi podstawa do powstania sporu
kompetencyjnego. Zgodnie bowiem z art. 11 ust. 1 pkt 4
ustawy z dnia ustawy 7 paŝdziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55,
poz. 577 z póŝn. zm.), w zakresie działalności nadzorczej
właściwość rzeczowa regionalnych izb obrachunkowych
obejmuje uchwały podejmowane przez organy jednostek samorządu terytorialnego w sprawach zasad i zakresu przyznawania dotacji z budşetu jednostki samorządu terytorialnego. Dotyczy to równieş uchwał
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji
oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji udzielanych dla przedszkoli niepublicznych.
Z uwagi na powyşsze chybiony jest równieş wniosek o zwieszenie postępowania do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia sporu kompetencyjnego. Naleşy
zauwaşyć ponadto, şe Gmina Spytkowice, jako jednostka samorządu terytorialnego nie jest uprawniona do
şądania, aby Regionalna Izba Obrachunkowa wchodziła
w spór kompetencyjny z organem nadzoru ogólnego –
Wojewodą.
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, po ponownym rozpatrzeniu sprawy postanowiło
orzec jak w sentencji niniejszej uchwały.
Niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego – zgodnie z art. 13 pkt 8a ustawy z dnia
20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych /Dz. U. z 2010 r.
Nr 17, poz. 95/.
POUCZENIE

Na uchwałę Kolegium przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie.
Skargę tą naleşy wnieść w terminie 30 dni od daty
otrzymania niniejszej uchwały, przy czym naleşy to
uczynić za pośrednictwem Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Krakowie.
Przewodniczący Kolegium Izby
Janusz Kot
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• Informacja o warunkach rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urzĉdowego:
Dziennik rozpowszechniany jest w drodze prenumeraty pełnej lub ograniczonej.
Reklamacje z powodu nieotrzymania poszczególnych numerów w prenumeracie pełnej naleşy zgłaszać telefonicznie na nr: (061) 835 35 36
do ESUS Agencja Reklamowo-Wydawnicza Tomasz Przybylak, 61-815 Poznań, ul. Ratajczaka 26/8 do 5 dni po otrzymaniu następnego kolejnego
numeru, zgłoszenie po tym terminie nie będzie uwzględnione.
• Informacja o czasie i miejscu, w którym wyłożone są do powszechnego wglądu zbiory Dziennika Urzĉdowego wraz ze skorowidzami:
Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22, p. 220,
w czasie pracy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Wydawca: Wojewoda Małopolski
Redakcja: Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22, p. 220,
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