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Kraków, dnia 5 października 2011 r.
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Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 30 sierpnia 2011 r. uchylająca uchwałę
w sprawie ustalenia zasad odpłatności za korzystanie z wyżywienia przez pracowników przedszkoli samorządowych Gminy Chrzanów.

29998

Rady Gminy Kłaj z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości
opłat za świadczenia publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kłaj.

29998

Rady Gminy Lipinki z dnia 11 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany w Uchwale
Budżetowej Gminy Lipinki na 2011 r. Nr IV/16/11 Rady Gminy Lipinki z dnia
26 stycznia 2011 oraz zmian w budżecie Gminy Lipinki na 2011 r.

30000

Rady Gminy Lipinki z dnia 13 września 2011 r. w sprawie zmiany uchwały
Nr VIII/60/11 Rady Gminy Lipinki z dnia 17 czerwca 2011 w sprawie ustalenia
opłat za pobyt dziecka w przedszkolach samorządowych i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lipinki

30009

Rady Gminy Lipinki z dnia 13 września 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipinki – wieś
Lipinki działka nr 2055/73, część działki nr 2055/55*

30009

Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia
wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne w Mieście Mszana Dolna.

30013

Rady Gminy Sułoszowa z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały
Rady Gminy Sułoszowa Nr VI/31/2011 z 28 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola dla których organem prowadzącym jest Gmina Sułoszowa

30014

Rady Gminy Pcim z dnia 5 września 2011 r. w sprawie: zmian w uchwale
Nr XLII/315/2010 Rady Gminy Pcim z dnia 26 marca 2010 roku w sprawie ustalenia organizacji punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 3
im. Armii Krajowej w Pcimiu.

30014

Rady Gminy Trzyciąż z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie: zmiany uchwały
XXXV/204/2009 z dnia 22 maja 2009 w sprawie utworzenia Punktów Przedszkolnych: Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Trzyciążu,
Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Michałówce, Punktu
Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Tarnawie.

30015

Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola i oddziały
przedszkolne w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym
jest Gmina Wielka Wieś

30016

________
* Publikacja niniejszej uchwały nie uwzględnia ewentualnych czynności nadzorczych podejmowanych przez Wojewodę Małopolskiego.
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Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 5 września 2011 r. zmieniająca uchwałę
Nr VII/56/11 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie opłaty za świadczenia przekraczające wymiar czasu zajęć w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żabno.

30018

UCHWAŁY KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ:
4551

–

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 21 września
2011 r. stwierdza nieważność Uchwały Nr VII/72/2011 Rady Gminy Szczurowa
z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Szczurowa

30018

POROZUMIENIA:
4552

–

Wojewody Małopolskiego z dnia 6 września 2011 r. w sprawie powierzenia
zadań należących do administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów
i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Miejskiej Kraków

30020

4540
4540

UCHWAŁA NR XII/142/11
RADY MIEJSKIEJ W CHRZANOWIE
z dnia 30 sierpnia 2011 r.
uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad odpłatnoņci za korzystanie z wyżywienia przez pracowników
przedszkoli samorządowych Gminy Chrzanów.
Na podstawie 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 ze zm.) w związku z art.67
a ust. 3 i art.5c pkt 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku
o systemie oświaty ( tekst jednolity: Dz. U. z 2004 roku
Nr 256, poz. 2572 ze zm.) na wniosek Burmistrza Miasta
Chrzanowa Rada Miejska w Chrzanowie uchwala:
§ 1. Uchylić Uchwałę Nr LI/481/06 Rady Miejskiej
w Chrzanowie z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie ustalenia zasad odpłatności za korzystanie z wyżywienia przez

pracowników
ny Chrzanów.

przedszkoli

samorządowych

Gmi-

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta Chrzanowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym z mocą obowiązującą od pierwszego dnia miesiąca następującego
po miesiącu publikacji.
Przewodniczący Rady: Krzysztof Zubik

4540

4541
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UCHWAŁA NR XI /60/2011
RADY GMINY KŁAJ
z dnia 30 sierpnia 2011 r.
w sprawie ustalenia wysokoņci opłat za ņwiadczenia publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kłaj.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 w związku z art. 40
ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591
z późniejszymi zmianami) i art. 14 ust. 5 z związku
z art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku
o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004 r. Dz. U.
Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy
Kłaj uchwala, co następuje:
§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1. przedszkolu - należy przez to rozumieć:
a) przedszkole ogólnodostępne,

b) przedszkole z oddziałami integracyjnymi,
c) oddział przedszkolny w szkole podstawowej,
2. dyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektora szkoły
lub przedszkola,
3. rodzicu – należy przez to rozumieć także opiekuna
prawnego,
4. minimalnym wynagrodzeniu za pracę – należy przez to
rozumieć aktualnie obowiązujące wynagrodzenie za
pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
(Dz. U. Nr 200, poz. 1679 z późniejszymi zmianami).
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§ 2. Przedszkola prowadzone są w formie jednostek
budżetowych. Obsługę kadrową i finansowo-księgową
przedszkoli prowadzi Gminny Zespół EkonomicznoAdministracyjny Szkół w Kłaju.
§ 3.
1. Dzienny czas pracy przedszkola określa jego statut.
2. Rodzic dziecka uczęszczającego 5 godzin dziennie,
realizującego podstawę programową wychowania
przedszkolnego, nie ponosi odpłatności za pobyt
dziecka w placówce.
3. Czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę określa rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola.
§ 4.
1. Za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym
wymiar zajęć, o których mowa w § 3 pobierane są
opłaty.
2. Opłaty za zajęcia świadczone ponad czas realizacji
podstawy programowej obejmują:
1) fachową opiekę umożliwiającą adaptację dziecka
w środowisku przedszkolnym;
2) rozwijanie zdolności twórczych dziecka;
3) wspieranie indywidualnych zainteresowań;
4) prowadzenie zajęć relaksacyjno-wyciszających;
5) nadzór nad dzieckiem przy utrwalaniu samodzielnego korzystania z toalety;
6) doskonalenie umiejętności samodzielnego spożywania posiłków;
7) opiekę podczas wyjść oraz wyjazdów poza siedzibę przedszkola (kino, teatr, wycieczka);
8) pedagogizację rodzinną;
9) nadzór nad dzieckiem w trakcie jego samodzielnych, indywidualnych i grupowych zabaw w pomieszczeniach i na zewnątrz;
§ 5.
1. Rodzic dziecka uczęszczającego do przedszkola powyżej 5 godzin dziennie, zobowiązany jest do comiesięcznej odpłatności za pobyt dziecka w placówce
w wysokości 0,25% minimalnego wynagrodzenia za
każdą rozpoczętą godzinę.
2. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 1 została
ustalona w oparciu o koszty osobowe związane ze
świadczonymi usługami, a następnie odniesiona do
minimalnego wynagrodzenia za pracę.
3. Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu wnoszone są,
z dołu, do dnia 5 każdego miesiąca.
4. Opłaty, o których mowa w ust. 1 podlegają zaokrągleniu do pełnych złotych zgodnie z ogólnie obowiązującymi zasadami.
§ 6. Ustala się ulgi w opłacie: w przypadku korzystania ze świadczeń przedszkoli przez dwoje lub więcej
dzieci z jednej rodziny określona w § 5 ust. 1 opłata
ulega obniżeniu, o 30% za drugie i każde następne
dziecko;
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2. Opłata miesięczna za korzystanie ze świadczeń przedszkola podlega zwrotowi w przypadku uzasadnionej,
usprawiedliwionej nieobecności dziecka w przedszkolu.
3. W przypadku zapisania dziecka do przedszkola na
niepełny miesiąc, opłaty, o których mowa w § 5 ust.
1 liczone są proporcjonalnie.
4. Środki finansowe, o których mowa w § 5 ust. 1, uzyskiwane z odpłatności za korzystanie z przedszkola,
stanowią dochody Gminy Kłaj.
§ 8.
1. Rodzic wnosi odpłatność za wyżywienie dziecka kalkulowaną w każdej placówce odrębnie. Wysokość
stawki żywieniowej ustala dyrektor wspólnie z przedstawicielami rodziców dzieci lub Radą Rodziców, jeśli
została utworzona. Stawka żywieniowa w całości
przeznaczona jest na zakup artykułów żywnościowych do przygotowania posiłków.
2. Opłata, o której mowa w ust 1 podlega zwrotowi
w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu
w wysokości obliczanej wg zasady: stawka żywieniowa mnożona przez liczbę dni nieobecności dziecka w przedszkolu. Zwrot następuje poprzez obniżenie
opłaty za wyżywienie w kolejnym miesiącu.
§ 9.
1.

Nauka religii w przedszkolu organizowana jest
w ramach planu zajęć przedszkolnych na życzenie rodziców, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami.

2. Dopuszcza się organizowanie zajęć dodatkowych odpłatnych i nieodpłatnych w przedszkolu. Zajęcia
odpłatne organizowane są na wniosek rodziców, pod
warunkiem ponoszenia kosztów tych zajęć przez rodziców. Za organizację tych zajęć odpowiada dyrektor.
§ 10.
1. W okresie przerwy wakacyjnej (lipiec, sierpień)
przedszkola mogą świadczyć odpłatnie usługi opiekuńcze nad dzieckiem w wymiarze minimum 6 godzin
dziennie dla grupy liczącej co najmniej 10 dzieci.
2. Opłata, o której mowa w ust.1 naliczana będzie zgodnie z §5 ust.1.
3. Na świadczenie usług wymienionych w ust. 1 rodzic
zobowiązany jest podpisać umowę z dyrektorem
przedszkola.
§ 11. Traci moc uchwała Nr XXXVII/236/2010 Rady
Gminy Kłaj z dnia 18 marca 2010 roku w sprawie zasad
i trybu
korzystania
z samorządowych
przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
prowadzonych przez Gminę Kłaj.
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Kłaj.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

§ 7.
1. Czas pobytu dziecka w przedszkolu, zasady korzystania z opieki przedszkolnej, sposób pobierania opłat za
świadczone usługi reguluje umowa cywilno-prawna
zawarta między rodzicami a dyrektorem przedszkola.

Przewodnicząca Rady Gminy: Lucyna Buczek
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UCHWAŁA NR IX/67/11
RADY GMINY LIPINKI
z dnia 11 sierpnia 2011 r.
w sprawie zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Lipinki na 2011 r. Nr IV/16/11 Rady Gminy Lipinki
z dnia 26 stycznia 2011 oraz zmian w budżecie Gminy Lipinki na 2011 r.
Działając na podstawie art.18 ust.2. pkt. 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591
z późniejszymi zmianami) art. 211, art. 212, art. 237
ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)
Rada Gminy Lipinki uchwala, co następuje:
§ 1.
1) Zmniejsza się dochody budżetu na rok 2011
o kwotę 1.008.615 zł
w tym:
1) dochody bieżące o kwotę 175.920 zł
2) dochody majątkowe o kwotę 832.695 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1
§ 2.
1) . Zwiększa się wydatki budżetu na rok 2011 o kwotę
105.000 zł
w tym:
1) wydatki bieżące o kwotę 105.000 zł
2) Wydatki bieżące budżetu ustalone w ust. 1 pkt.
1 obejmują:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych o kwotę
105.000 zł
w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 93.500 zł
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące o kwotę
11.500 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2.1
3) Zmniejsza się wydatki budżetu na rok 2011 o kwotę
2.660.500 zł
w tym:
1) wydatki majątkowe o kwotę 2.660.500 zł
w tym:
a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne
o kwotę 2.660.500 z czego na wydatki i programy
finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej
kwocie 982.695 w tym:
- ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 982.695 zgodnie z załącznikiem Nr

2 i 2.2

§ 3.
1) W wyniku dokonanych zmian w dochodach
i wydatkach planowany deficyt budżetu gmin ulega
zmniejszeniu o kwotę 1.546.885 zł i wynosi
1.403.372 zł
2) Zmniejsza się przychody budżetu z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek o kwotę
1.586.777,50.
3) Zwiększa się kwotę wolnych środków jak i nadwyżki
środków pieniężnych na rachunku bieżącym budże-

tu wynikające z rozliczeń, kredytów i pożyczek z lat
ubiegłych o kwotę 39.892,50
4) Przychody i rozchody budżetu po zmianie określa

załącznik Nr 3.

5) W związku z dokonanymi w ust. 1 i ust. 2 zmianami
zmniejsza się limit zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia w 2011 r. kredytów i pożyczek
do kwoty 2.410.962,50
z czego:
na sfinansowanie planowanego deficytu
w kwocie 1.403.372 zł
na wyprzedzające finansowanie (pożyczka
w BGK) w kwocie 638.633 zł
na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek
i kredytów w kwocie 368.957,50
§ 4.
1) W związku ze zmianą dokonaną w niniejszej uchwale załącznik Nr 6 do Uchwały budżetowej Gminy Lipinki na 2011 rok Nr IV/16/11 Rady gminy Lipinki
z dnia 26 stycznia 2011 otrzymuje nowe brzmienie
jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 5.
1) Dokonuje się zmian w wydatkach jednostek pomocniczych Gminy Lipinki na 2011 zgodnie
z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 6. Dochody i wydatki określone w §1 i §2
obejmują dochody i wydatki na zadania realizowane
w drodze umów lub porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 6.
§ 7. Budżet na 2011 r. po wprowadzonych zmianach wynosi:
1) Dochody budżetu 18.727.341,57
w tym:
1) dochody bieżące 16.700.205,57
2) dochody majątkowe 2.027.136,00
2) Wydatki budżetu 20.130.713,57
w tym:
1) wydatki bieżące 16.610.192,57
2) wydatki majątkowe 3.520.521,00
3) Deficyt 1.403.372,00
4) Przychody budżetu 3.050.855,00
5) Rozchody budżetu 1.647.483,00
§ 8.
1) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2) Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Bogdan Czeluņniak
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Załącznik nr 1
do uchwały Nr IX/67/11
Rady Gminy Lipinki
z dnia 11 sierpnia 2011 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LIPINKI NA 2011 r.
Lp.

Dział

WYSZCZEGÓLNIENIE

1.

010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Dochody bieżące
w tym:
-dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania
bieżące realizowane a podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2330

2.

020

LEŅNICTWO
Dochody bieżące
w tym:
-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu
Państwa j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów podobnym charakterze § 0750

3.

600

TRANSPORT I ŁACZNOŅĆ
Dochody bieżące
w tym:
-otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej § 0960

4.

700

5.

750

6.

7.

8.

754

756

758

Dochody majątkowe
w tym:
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)
§ 6330
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Dochody bieżące
w tym:
- pozostałe odsetki § 0920
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Dochody bieżące
w tym:
-wpływy z różnych dochodów § 0970
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Dochody bieżące
w tym:
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
bieżących § 2710
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD
INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŅCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące
w tym:
- podatek dochodowy od osób prawnych § 0020
RÓŻNE ROZLICZENIA
Dochody bieżące
w tym:
subwencje ogólne z budżetu państwa
z tego:
- część oświatowa

Zwiększenia
zł
28.040
28.040

Zmniejszenia
zł
-

28.040
1.000
1.000

-

1.000
155.000
5.000

-

5.000
150.000

-

150.000
1.000
1.000

-

1.000
-

350.000
350.000

-

350.000

14.040
14.040

-

14.040

-

102.000
102.000

-

102.000
23.000
23.000

-

23.000
23.000

-
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GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŅRODOWISKA
Dochody majątkowe
w tym:
-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem
środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust
1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu
środków europejskich
Pozostałe (§ 6207)
RAZEM:
Zmniejszenia dochodów
w tym:
Dochody bieżące
Dochody majątkowe

-

982.695
982.695

324.080
-

982.695
982.695
1.332.695
1.008.615

-

175.920
832.695

Przewodniczący Rady Gminy
Bogdan Czeluņniak
Załącznik nr 2
do uchwały Nr IX/67/11
Rady Gminy Lipinki
z dnia 11 sierpnia 2011 r.
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LIPINKI NA 2011 r.
Lp.
1.

Dział
Rozdział
010

01095
2.

600

60016

60078
3.

700

70005
4.

750

75023
75095
5.

6.

7.

754

Zwiększenia
zł
60.000

Zmniejszenia
zł
-

60.000

-

60.000
228.500

-

Drogi publiczne gminne

48.500

-

Wydatki bieżące
Wydatki majątkowe

20.000
28.500

-

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

180.000

-

Wydatki majątkowe
GOSPODARKA MIESZKANIOWA

180.000
40.000

-

Gospodarka gruntami i nieruchomoņciami

40.000

-

Wydatki bieżące
ADMINISTRACJA PUBLICZNA

40.000
-

379.000

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

-

93.000

Wydatki bieżące

-

93.000

Pozostała działalnoņć

-

286.000

Wydatki majątkowe
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

-

286.000

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Pozostała działalnoņć
Wydatki bieżące
TRANSPORT I ŁACZNOŅĆ

11.500

40.000

75412

Ochotnicze straże pożarne

11.500

40.000

801

Wydatki bieżące
Wydatki majątkowe
OŅWIATA I WYCHOWANIE

11.500
108.000

40.000
-

80101

Szkoły podstawowe

108.000

-

851

Wydatki bieżące
Wydatki majątkowe
OCHRONA ZDROWIA

36.000
72.000
8.000

-

85121
8.

Nazwa

900

90001

Lecznictwo ambulatoryjne

8.000

-

Wydatki bieżące
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŅRODOWISKA

8.000
20.000

1.716.000

Gospodarka ņciekowa i ochrona wód

20.000

1.716.000

Wydatki bieżące
Wydatki majątkowe

20.000
-

1.716.000
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KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
2.500

-

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

2.500

-

Wydatki bieżące
KULTURA FIZYCZNA

2.500
-

899.000

-

899.000

478.500
-

899.000
3.034.000
2.555.500

105.000
-

2.660.500

Obiekty sportowe
Wydatki majątkowe
RAZEM:
Zmniejszenia wydatków
w tym:
Wydatki bieżące
Wydatki majątkowe

Przewodniczący Rady Gminy
Bogdan Czeluņniak
Załącznik nr 2.1
do uchwały Nr IX/67/11
Rady Gminy Lipinki
z dnia 11 sierpnia 2011 r.
Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Gminy Lipinki
Lp.
1.

Dział
Rozdział
010

01095

2.

600

60016

3.

700

70005

4.

750

75023

5.

754

75412

Nazwa

Zwiększenia
zł
60.000

Zmniejszenia
zł
-

Pozostała działalnoņć

60.000

-

Wydatki bieżące
w tym:
1. Wydatki jednostek budżetowych
w tym na:
- wydatki związane z realizacją zadań
statutowych
TRANSPORT I ŁACZNOŅĆ

60.000

-

60.000

-

60.000
20.000

-

Drogi publiczne gminne

20.000

-

Wydatki bieżące
w tym:
1. Wydatki jednostek budżetowych
w tym na:
- wydatki związane z realizacją zadań
statutowych
GOSPODARKA MIESZKANIOWA

20.000

-

20.000

-

20.000
40.000

-

Gospodarka gruntami i nieruchomoņciami

40.000

-

Wydatki bieżące
w tym:
1. Wydatki jednostek budżetowych
w tym na:
- wydatki związane z realizacją zadań
statutowych
ADMINISTRACJA PUBLICZNA

40.000

-

40.000

-

40.000
-

93.000

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

-

93.000

Wydatki bieżące
w tym:
1. Wydatki jednostek budżetowych
w tym na:
- wydatki związane z realizacją zadań
statutowych
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

-

93.000

-

93.000

11.500

93.000
-

Ochotnicze straże pożarne

11.500

-

Wydatki bieżące
w tym:
1. Wydatki na dotacje na zadania bieżące

11.500

-

11.500

-

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
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OŅWIATA I WYCHOWANIE

36.000

-

Szkoły podstawowe

36.000

-

Wydatki bieżące
w tym:
1. Wydatki jednostek budżetowych
w tym na:
- wydatki związane z realizacją zadań
statutowych
OCHRONA ZDROWIA

36.000

-

36.000

-

36.000
8.000

-

Lecznictwo ambulatoryjne

8.000

-

Wydatki bieżące
w tym:
1. Wydatki jednostek budżetowych
w tym na:
- wydatki związane z realizacją zadań
statutowych
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŅRODOWISKA

8.000

-

8.000

-

8.000

-

20.000

-

Gospodarka ņciekowa i ochrona wód

20.000

-

Wydatki bieżące
w tym:
1. Wydatki jednostek budżetowych
w tym na:
- wydatki związane z realizacją zadań
statutowych
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

20.000

-

20.000

-

20.000

-

2.500

-

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

2.500

-

Wydatki bieżące
w tym:
1. Wydatki jednostek budżetowych
w tym na:
- wydatki związane z realizacją zadań
statutowych
RAZEM:
Zwiększenia wydatków
w tym:
1. Wydatki jednostek budżetowych
w tym na:
- wydatki związane z realizacją zadań
statutowych
2. wydatki na dotacje na zadania bieżące

2.500

-

2.500

-

2.500
198.000
105.000

93.000

93.500

-

93.500
11.500
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Załącznik nr 2.2
do uchwały Nr IX/67/11
Rady Gminy Lipinki
z dnia 11 sierpnia 2011 r.

Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Lipinki
Lp.
1.

Dział
Rozdział
600

60016

60078

2.

750

75095

3.

754

75412

4.

801

80101

5.

900

90001

Nazwa

Zwiększenia
zł
208.500

Zmniejszenia
zł
-

Drogi publiczne gminne

28.500

-

- wydatki na inwestycje
w tym:
Zakup wiat przystankowych dla m. Lipinki
Zakup wiaty przystankowej dla m. Kryg

28.500

-

25.000
3.500

-

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

180.000

-

- wydatki na inwestycje
w tym:
Odbudowa drogi gminnej „Pod Rękaw” w m. Lipinki

180.000

-

180.000
4.000

290.000

Pozostała działalnoņć

4.000

290.000

- wydatki na inwestycje
w tym:
- Wpłata na rzecz Związku Gmin Ziemi Gorlickiej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej""
- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej" na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej

4.000

290.000

-

290.000

4.000
-

40.000

Ochotnicze straże pożarne

-

40.000

- wydatki na inwestycje
w tym:
Rozbudowa i przebudowa Budynku Remizy OSP w Bednarce

-

40.000

OŅWIATA I WYCHOWANIE

72.000

40.000
-

Szkoły podstawowe

72.000

-

- wydatki na inwestycje
w tym:
Wymiana pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej
w Lipinkach
Modernizacja sanitariatów w Szkole Podstawowej w Wójtowej

72.000

-

42.000

-

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŅRODOWISKA

30.000
34.000

1.750.000

Gospodarka ņciekowa i ochrona wód

34.000

1.750.000

- wydatki na inwestycje
w tym:
Budowa nowej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na obszarze
gminy Lipinki wraz z unowocześnieniem i poprawą funkcjonowania istniejących oczyszczalni ścieków
w tym:
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa
w art.. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego

34.000

1.750.000

-

1.750.000

25.000

982.695
-

7.000

-

2.000

-

TRANSPORT I ŁACZNOŅĆ

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Lipinki – cześć prawobrzeżna
etap I (odcinek dodatkowy)
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wsi Lipinki – cześć prawobrzeżna etap II (odcinek dodatkowy)
Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Rozdziele i Kryg (etap V) oraz
sieci wodociągowej we wsi Pagorzyna i Bednarka
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KULTURA FIZYCZNA I SPORT

-

899.000

Obiekty sportowe

-

899.000

- wydatki na inwestycje
w tym:
Budowa boiska sportowego oraz urządzeń do lekkiej atletyki
w miejscowości Lipinki
RAZEM:
Ogółem zmniejszenia
w tym:
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa
w art.. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego

-

899.000

318.500
-

899.000
2.979.000
2.660.500
982.695

Przewodniczący Rady Gminy
Bogdan Czeluņniak
Załącznik nr 3
do uchwały Nr IX/67/11
Rady Gminy Lipinki
z dnia 11 sierpnia 2011 r.
PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU (zmiana załącznika Nr 3 do Uchwały Budżetowej Gminy Lipinki na 2011 r.
Nr IV/16/11 z dnia 26 stycznia 2011 r.)
Lp

1.

2.

3.
4.

Wyszczególnienie

Dochody ogółem
w tym:
dochody bieżące
dochody majątkowe
Wydatki ogółem
w tym:
wydatki bieżące
wydatki majątkowe
Wynik / deficyt
Przychody budżetu
- zaciągane kredyty
- zaciągane pożyczki w WFOŚ i GW
w Krakowie
- pożyczka w BGK na prefinansowanie (wyprzedzające finansowanie)
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń, kredytów i pożyczek z lat
ubiegłych

PLAN
na 2011 r.

ZMIANY
Zwiększenia Zmniejszenia

19.735.956,57

-

1.008.615,00

PLAN
na 2011 r.
po zmianach
18.727.341,57

16.876.125,57
2.859.831,00
22.686.213,57

-

175.920,00
832.695,00
2.555.500,00

16.700.205,57
2.027.136,00
20.130.713,57

16.505.192,57
6.181.021,00
-2.950.257,00
4.597.740,00
2.265.235,00

105.000,00
39.892,50
-

2.660.500,00
1.546.885,00
1.586.777,50
945.779,50

16.610.192,57
3.520.521,00
- 1.403.372,00
3.050.855,00
1.319.455,50

610.873,00

-

157.999,00

452.874,00

-

482.999,00

638.633,00
1.121.632,00

639.892,50

5.

Rozchody budżetu
- spłata zaciągniętych pożyczek w WFOŚ i GW
- spłata planowanych do zaciągnięcia pożyczek w BGK Kraków
- spłata zaciągniętego kredytu

600.000,00
1.647.483,00
217.803,00

39.892,50

-

-

-

1.647.483,00
217.803,00
1.309.680,00

-

120.000,00

1.309.680,00

-

120.000,00
Przewodniczący Rady Gminy
Bogdan Czeluņniak
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Załącznik nr 4
do uchwały Nr IX/67/11
Rady Gminy Lipinki
z dnia 11 sierpnia 2011 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Lipinki w roku 2011 (zmiana Zał. Nr 6 do
Uchwały Budżetowej Gminy Lipinki na 2011 r. Nr IV/16/11 z dnia 26 stycznia 2011 r.)
Dział

Rozdział

1
600

2
60014

754

75412
801
80104
851
85153
85154
852
85295
853

85311

921
92109
92116
926
92605

Nazwa

3
TRANSPORT I ŁĄCZNOŅĆ
Drogi publiczne powiatowe

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Ochotnicze straże pożarne
OŅWIATA I WYCHOWANIE
Przedszkola
OCHRONA ZDROWIA
Zwalczanie narkomanii
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
POMOC SPOŁECZNA
Pozostała działalność
POZOSTAŁE ZADANIA
W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
Rehabilitacja zawodowa
i społeczna osób niepełnosprawnych
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Domy i ośrodki kultury, świetlice
i kluby
Biblioteki
KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Rodzaj dotacji
z budżetu

dla jednostek
sektora finansów
publicznych

4

5

dla jednostek
spoza sektora
finansów publicznych
6

155 562
dotacja celowa
na pomoc
finansową dla
jednostek
samorządu
terytorialnego
na
zadania inwestycyjne

155 562
11 500

dotacja celowa
dotacja celowa
dotacja celowa

16 000
16 000
1 000
1 000

dotacja celowa

11 500
4 000
4 000
24 000
7 000
17 000
5 000
5 000

1 000

dotacja celowa

1 000

240 000
dotacja podmiotowa
dotacja podmiotowa

174 000
66 000
70 000
70 000

dotacja celowa
Razem:

413 562

114 500

Przewodniczący Rady Gminy
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Załącznik nr 5
do uchwały Nr IX/67/11
Rady Gminy Lipinki
z dnia 11 sierpnia 2011 r.

Wydatki jednostek pomocniczych Gminy Lipinki na 2011 rok (zmiana załącznika Nr 7 do Uchwały Nr IV/16/11 Rady
Gminy Lipinki z dnia 26 stycznia 2011 r.)

LP

Dział

1

600

Rozdział

60016

Nazwa- Treņć
TRANSPORT I ŁACZNOŅĆ
Drogi publiczne gminne
w tym:
wydatki majątkowe
w tym:
zakup wiat przystankowych dla m. Lipinki

Zwiększenia
zł
25.000

Zmniejszenia
zł
-

25.000

-

25.000
25.000

-

-

25.000

-

2

926

KULTURA FIZYCZNA I SPORT
92601

Obiekty sportowe
w tym:
wydatki majątkowe
w tym:
budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej
w Lipinkach

RAZEM:

25.000
25.000
25.000

25.000

25.000

Przewodniczący Rady Gminy
Bogdan Czeluņniak
Załącznik nr 6
do uchwały Nr IX/67/11
Rady Gminy Lipinki
z dnia 11 sierpnia 2011 r.
Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu
terytorialnego
DOCHODY
Lp.
1.

Dział

WYSZCZEGÓLNIENIE

010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Dochody bieżące
w tym:
-dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania
bieżące realizowane a podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2330

1.

Dział
Rozdział
010

01095

Zmniejszenia
zł
-

28.040
28.040

-

Zwiększenia
zł
28.040

Zmniejszenia
zł
-

Pozostała działalnoņć

28.040

-

Wydatki bieżące
w tym:
1. Wydatki jednostek budżetowych
w tym na:
- wydatki związane z realizacją zadań
statutowych
RAZEM:

28.040

-

28.040

-

RAZEM:

Lp.

Zwiększenia
zł
28.040
28.040

WYDATKI
Nazwa
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

28.040
28.040
Przewodniczący Rady Gminy
Bogdan Czeluņniak

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 469

– 30009 –

Poz. 4543,4544

4543
4543

UCHWAŁA NR X/76/11
RADY GMINY LIPINKI
z dnia 13 września 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/60/11 Rady Gminy Lipinki z dnia 17 czerwca 2011 w sprawie ustalenia opłat za
pobyt dziecka w przedszkolach samorządowych i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych
prowadzonych przez Gminę Lipinki
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) oraz art.
14 ust. 5 i 6 w związku z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U.
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.), Rada Gminy Lipinki
uchwala co następuje:
§ 1. W uchwale Nr VIII/60/11 Rady Gminy Lipinki
z dnia 17 czerwca 2011 w sprawie ustalenia opłat za
pobyt
dziecka
w przedszkolach
samorządowych
i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lipinki (Dz. Urzędowy
Woj. Małopolskiego Nr 394,poz. 3509 z 16 sierpnia 2011 r.) wprowadza się następujące zmiany:

1. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu
opłata, o której mowa w § 2 podlega proporcjonalnemu zmniejszeniu o czas nieobecności dziecka.
Zmniejszenie dokonane jest w następnym miesiącu
po miesiącu, w którym dziecko było nieobecne.
§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy
Lipinki.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego, z mocą obowiązującą od 1 września
2011 r.
Przewodniczący Rady Gminy
Bogdan Czeluņniak

§ 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
4543

4544
4544

UCHWAŁA NR X/80/11
RADY GMINY LIPINKI
z dnia 13 września 2011 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipinki – wieņ Lipinki
działka nr 2055/73, częņć działki nr 2055/55
Działając na podstawie przepisów art. 18 ust. 2
pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142
poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 3 ust. 1, art.
20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz
art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku
o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity
Dz. U. z 2004 roku Nr 121 poz. 1266 z późniejszymi
zmianami) w związku z Uchwałą Nr XXXVI/309/09
Rady Gminy Lipinki z dnia 21 września 2009 roku
w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lipinki – wieś Lipinki i Rozdziele Rada Gminy Lipinki
uchwala co następuje:
USTALENIA FORMALNE
§ 1. Ilekroć w treści uchwały jest mowa o
1) „Planie dotychczasowym” – należy przez to rozumieć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Lipinki wprowadzony Uchwałą
Nr XXVIII/157/05/2005 Rady Gminy Lipinki z dnia
3 lutego 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego
Nr 167 poz. 1096 z 23 marca 2005 roku z póżn.
zmianami).

2) „Planie” – należy przez to rozumieć zmianę planu
dotychczasowego dla terenów obejmujących
działkę nr 2055/73 i część działki Nr 2055/55 we
wsi Lipinki, uchwaloną niniejszą uchwałą.
3) „Rysunku planu” - należy przez to rozumieć rysunek planu wymienionego w punkcie 2 sporządzony na mapie sytuacyjno – wysokościowej wykonanej na bazie mapy zasadniczej, zarejestrowanej
w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej, w skali 1:1000, stanowiący załącznik Nr 1 i będący integralną częścią niniejszej uchwały.
4) „Studium” – należy przez to rozumieć studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Lipinki uchwalone Uchwałą Nr XXI/166/2000 Rady Gminy Lipinki z dnia
30 czerwca 2000 roku
5) „Poziomie terenu” – należy przez to rozumieć
średni poziom terenu istniejącego, liczony
w obrysie rzutu budynku jako średnia arytmetyczna poziomu terenu od strony przystokowej
i odstokowej.
§ 2.
1. Stwierdza się nienaruszenie przez plan o którym
mowa w § 1 punkt 2, ustaleń studium, o którym
mowa w § 1 punkt 4.
2. Uchwala się plan o którym mowa w § 1 punkt 2.
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§ 3.
1. W obszarze objętym planem obowiązujące studium
o którym mowa w § 1 punkt 4 nie wyznacza obszarów przestrzeni publicznych, wymagających określenia warunków ich kształtowania.
2. W obszarze objętym planem nie zachodzi potrzeba
określania zasad i warunków podziałów i scaleń
nieruchomości.
3. W obszarze objętym planem nie występują tereny
i obiekty podlegające ochronie na podstawie przepisów odrębnych, tereny objęte planem nie są zagrożone powodzią i osuwaniem się mas ziemnych,
nie znajdują się w strefach ochrony sanitarnej ujęć
wody.
4. Ustalenia planu nie naruszają i nie wykluczają stosowania przepisów odrębnych.
§ 4. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia
3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych
i leśnych (Dz. U. z 2004 r Nr 121 poz. 1266 z późn.
zmianami) przeznacza się na cele nierolnicze
i nieleśne grunty rolne objęte planem klasy R IIIb
o powierzchni 1,45 ha, zgodnie z uzyskaną zgodą
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz klasy R IVa
o powierzchni 0,33 ha i klasy Ps IV o powierzchni 0,07
ha, nie wymagające zgody o której mowa w art. 7 ust.
2 wymienionej ustawy.
USTALENIA OGÓLNE
§ 5. Ustala się następujące zasady ochrony
i kształtowania ładu przestrzennego:
1) Obowiązuje ochrona walorów przyrodniczych
i krajobrazu, zgodnie z zasadami podanymi w § 6.
2) Obowiązuje ochrona dziedzictwa kulturowego wg
zasad podanych w § 7.
3) Obowiązują parametry i wskaźniki kształtowania
zabudowy i zagospodarowania terenu określone
w ustaleniach szczegółowych.
§ 6. Ustala się następujące zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
1) Obowiązuje utrzymanie wysokich standardów
środowiska przyrodniczego, w szczególności czystości wód, powietrza atmosferycznego, gleb oraz
harmonijnego krajobrazu.
2) Obowiązuje zakaz przekraczania dopuszczalnych
stężeń zanieczyszczenia atmosfery, określonych
w przepisach odrębnych
3) Obowiązuje ochrona przed hałasem i stosowanie
urządzeń i zabezpieczeń dla utrzymania dopuszczalnego
poziomu
hałasu
określonego
w przepisach odrębnych jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
4) Tereny objęte planem nie znajdują się w obszarze
Natura 2000. Na obszarze objętym planem nie występują inne formy ochrony przyrody.
§ 7. Ustala się następujące zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury:
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1) Obowiązuje kształtowanie architektury obiektów
harmonizującej z krajobrazem i nawiązującej do
architektury tradycyjnej.
2) Na obszarze objętym planem nie występują obiekty podlegające ochronie na podstawie ustawy
z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162 poz. 1568).
§ 8. Ustala się następujące zasady modernizacji,
rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej i komunikacji:
1) Zakaz zrzutu nieoczyszczonych ścieków do wód
i gleby, zakaz gromadzenia wszelkich odpadów
w miejscach do tego nie wyznaczonych
2) Obowiązek zachowania stref ochronnych od linii
elektroenergetycznych w wielkościach zgodnych
z przepisami odrębnymi
3) Utrzymanie istniejących sieci infrastruktury technicznej i podłączenie nowych obiektów do istniejących sieci
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE
§ 9.
1. Teren oznaczony symbolem US obejmujący działkę
nr 2055/73 i część działki nr 2055/55 we wsi Lipinki
o powierzchni 1,85 ha, stanowiący grunty rolne
klasy R IIIb o powierzchni 1,45 ha, klasy R IVa
o powierzchni 0,33 ha i grunty klasy Ps IV
o powierzchni 0,07 ha, przeznacza się na tereny
usług sportu dla realizacji obiektów i urządzeń
sportowych oraz obiektów towarzyszących w tym
dla realizacji boisk sportowych, kortów tenisowych
i podobnych. Dopuszcza się realizację hali sportowej. Dopuszcza się realizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej. Obowiązuje zabezpieczenie
co najmniej 50 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych.
2. Dla budynków ustala się następujące parametry
i wskaźniki kształtowania zabudowy:
1) Obowiązuje zakaz realizacji dachów płaskich
i pulpitowych. Obowiązują dachy o kącie nachylenia głównych połaci dachowych 10-350. Obowiązuje
ciemna
kolorystyka
dachów
z wykluczeniem kolorów żółtych i niebieskich.
2) Obowiązuje maksymalna wysokość budynków,
nie większa niż 12 m licząc od poziomu terenu
do najwyższej kalenicy. Poziom parteru maksymalnie 1,20 m od poziomu terenu.
3) W elewacjach wyklucza się stosowanie paneli
z tworzyw sztucznych, kamieni otoczaków
i jaskrawych kolorów.
3. W zagospodarowaniu obowiązuje powierzchnia
zabudowy (nie licząc boisk sportowych i kortów)
nie większa niż 25%, nie mniejsza niż 0,1% powierzchni wydzielonego terenu, powierzchnia biologicznie czynna (liczona z powierzchnią boisk
trawiastych) co najmniej 50% powierzchni wydzielonego terenu.
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4. Ustala się następujące zasady obsługi terenów US
w zakresie infrastruktury technicznej:
1) Zaopatrzenie w wodę z własnego ujęcia, docelowo ze zbiorczej sieci wodociągowej.
2)

Odprowadzenie ścieków (dotyczy ścieków
w zrozumieniu przepisów art. 9 ust. 1 pkt. 16
ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku „Prawo wodne” – Dz. U. z 2005 r Nr 239 poz. 2019 z późn.
zmianami) do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze wsi.

3) Ogrzewanie obiektów indywidualne, oparte
o paliwa ekologiczne. Zalecane stosowanie gazu,
oleju opałowego lub energii elektrycznej.
4) Doprowadzenie gazu z istniejącej sieci średniego
ciśnienia na warunkach określonych przez zarządzającego siecią.
5) Doprowadzenie energii elektrycznej z istniejącej
sieci na warunkach określonych przez zarządzającego siecią, w oparciu o bilans zapotrzebowania mocy.
6) Usuwanie odpadów poprzez gromadzenie ich
w przystosowanych pojemnikach, usytuowanych zgodnie z przepisami odrębnymi i wywożenie w sposób zorganizowany.
5. Dojazd do terenów US z istniejącej drogi gminnej
(dz. 2055/46 lub 2055/57).

Poz. 4544
USTALENIA KOŃCOWE

§ 10. Do czasu realizacji zagospodarowania ustalonego planem, dopuszcza się dotychczasowe zagospodarowanie i użytkowanie.
§ 11. Ustala się wysokość opłaty wyrażoną
w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu dla terenów
US w wysokości 5%.
§ 12. Integralną częścią niniejszej uchwały są:
1) rysunek planu w skali 1: 1000, zaopatrzony stosowną klauzulą jako załącznik Nr 1 do uchwały
2) rozstrzygnięcie dotyczące rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu, stanowiący załącznik Nr 2
3) rozstrzygnięcie dotyczące sposobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, stanowiące załącznik Nr 3
§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Lipinki.
§ 14. Uchwała podlega ogłoszeniu, publikacji na
stronie internetowej gminy i wchodzi w życie po
upływie 30 dni od daty jej publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Bogdan Czeluņniak
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Załącznik nr 1
do uchwały Nr X/80/11
Rady Gminy Lipinki
z dnia 13 września 2011 r.

*
* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:1000.
Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.

Przewodniczący Rady Gminy: Bogdan Czeluņniak
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uwag kwestionujących przyjęte ustalenia w projekcie
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Lipinki działka nr 2055/73 część
działki nr 2055/55, w okresie wyłożenia tego projektu
do wglądu publicznego i 14 dni po zakończeniu wyłożenia, stwierdza brak potrzeby rozstrzygnięcia
o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717)

Załącznik nr 2
do uchwały Nr X/80/11
Rady Gminy Lipinki
z dnia 13 września 2011 r.
Rozstrzygnięcie dotyczące rozpatrzenia uwag
wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipinki –
wieņ Lipinki działka nr 2055/73, częņć działki
nr 2055/55

Przewodniczący Rady Gminy
Bogdan Czeluņniak

Rada Gminy Lipinki, po zapoznaniu się z oświadczeniem Wójta Gminy Lipinki, stwierdzającym brak

zapisanych inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy
w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Lipinki działka nr
2055/73 część działki nr 2055/55, stwierdza brak potrzeby rozstrzygnięcia o którym mowa w art. 20 ust.
1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r
Nr 80 poz. 717)

Załącznik nr 3
do uchwały Nr X/80/11
Rady Gminy Lipinki
z dnia 13 września 2011 r.
Rozstrzygnięcie dotyczące sposobu realizacji
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
należących do zadań własnych gminy, zapisanych
w projekcie zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipinki –
wieņ Lipinki działka nr 2055/73 częņć działki
nr 2055/55

Przewodniczący Rady Gminy
Bogdan Czeluņniak

Rada Gminy Lipinki, po zapoznaniu się z oświadczeniem Wójta Gminy Lipinki, stwierdzającym brak
4544
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UCHWAŁA NR XII/79/2011
RADY MIASTA MSZANA DOLNA
z dnia 25 sierpnia 2011 r.
w sprawie ustalenia wysokoņci opłat za ņwiadczenia udzielane przez przedszkola publiczne
w Mieņcie Mszana Dolna.
Na podstawie art.7 ust.1 pkt 8, art.18 ust.2 pkt 15,
art.40 ust.1 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz.1591 z późn. zm.) oraz art.6 ust.1 pkt 1, art.14
ust.5 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie
oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.)
oraz art.4 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r.
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2010r. Nr 17, poz. 95
z późn. zm.) - Rada Miasta Mszana Dolna uchwala, co
następuje:
§ 1.
1. Ustala się wysokość opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne w Mieście Mszana Dolna w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania wychowania i opieki.

2. Wysokość opłat za świadczenia udzielane przez
przedszkola publiczne w Mieście Mszana Dolna
określa załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXVIII/184/2008 z dnia
7 sierpnia 2008r. w sprawie ustalenia opłaty za
świadczenia prowadzonych przez Miasto Przedszkoli.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mszana Dolna.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i ma zastosowanie do opłat
wnoszonych od dnia 1 września 2011r.
Przewodniczący Rady
Adam Malec
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§ 4. Opłata, o której mowa w § 2 wynosi:

Załącznik
do uchwały nr XII/79/2011
Rady Miasta Mszana Dolna
z dnia 25 sierpnia 2011 r.
Wysokoņci opłat za ņwiadczenia udzielane przez
przedszkola publiczne w Mieņcie Mszana Dolna.
§ 1. Usługi świadczone przez przedszkola publiczne
prowadzone przez Miasto Mszana Dolna w zakresie
podstawy programowej wychowania przedszkolnego są
realizowane bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie,
przez 5 dni w tygodniu, w godzinach od 8.00 do 13.00.
§ 2. Za świadczenia udzielane przez przedszkola
publiczne prowadzone przez Miasto Mszana Dolna
w ramach realizowanych programów wychowawczodydaktycznych i opiekę w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o których mowa w § 1 uchwały, przedszkola
publiczne pobierają opłatę
§ 3. Opłata uzależniona jest od czasu przebywania
dziecka w przedszkolu w ciągu dnia, zadeklarowanego
przez rodziców (opiekunów) przy podpisywaniu umowy
cywilnoprawnej zawartej pomiędzy dyrektorem przedszkola, a rodzicem (opiekunem) dziecka

1) dla Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Mszanie Dolnej:
a) do 3 godzin wykraczających poza podstawę programową - 85 zł.
b) do 4 godzin wykraczających poza podstawę programową - 115 zł.
c) do 5 godzin wykraczających poza podstawę programową - 145 zł.
2) dla Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Mszanie Dolnej:
a) do 3 godzin wykraczających poza podstawę programową - 130 zł.
b) do 4 godzin wykraczających poza podstawę programową - 160 zł.
c) do 5 godzin wykraczających poza podstawę programową - 190 zł.
§ 5. Opłata, o której mowa w § 4 nie obejmuje kosztów wyżywienia.
§ 6. Opłaty, o których mowa w § 4 pkt 1 i pkt 2 nie
obejmują kosztów zajęć dodatkowych, których zakres
jest ustalany w umowie cywilnoprawnej pomiędzy dyrektorem przedszkola, a rodzicem (opiekunem) dziecka.
Przewodniczący Rady
Adam Malec
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UCHWAŁA NR IX-62-2011
RADY GMINY SUŁOSZOWA
z dnia 31 sierpnia 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Sułoszowa Nr VI/31/2011 z 28 kwietnia 2011 r. w sprawie okreņlenia
zasad odpłatnoņci za ņwiadczenia udzielane przez przedszkola dla których organem prowadzącym jest
Gmina Sułoszowa
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art.
41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. Nr 142 poz. 1591
z 2001r. z późn. zm./ w związku z art. 5c pkt 1, art. 6 ust.1
pkt 1, 2 oraz art.14 ust.5 ustawy z dnia 7 września 1991r.
o systemie oświaty /t.j. Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z późn.
zm./, Rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 21 maja
2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego
przedszkola oraz publicznych szkół /Dz.U.01.61.624
z późn. zm./ Rada Gminy Sułoszowa uchwala co następuje:

2. W par. 3 skreśla się ust. 4.
§ 2. Pozostałe paragrafy pozostają bez zmian.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w życie z dniem 1 września 2011 r.
Przewodniczący Rady Gminy: Kazimierz Pasternak

§ 1.
1. W par. 2 skreśla się ust. 4 oraz ust. 9 a pozostałym
ust. nadaje się nową numerację od 1 do 7.
4546
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UCHWAŁA NR XIV/83/2011
RADY GMINY PCIM
z dnia 5 września 2011 r.
w sprawie: zmian w uchwale Nr XLII/315/2010 Rady Gminy Pcim z dnia 26 marca 2010 roku w sprawie ustalenia
organizacji punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Armii Krajowej w Pcimiu.
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gmin-

nym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi
zmianami) oraz art. 14a ustawy z dnia 7 września 1991 r.
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o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 roku, Nr 256 poz. 2572
z późniejszymi zmianami) w związku z §1 pkt 1 oraz § 5
ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie rodzajów
innych form wychowania przedszkolnego, warunków
tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich
działania (Dz. U. z 2010 roku, Nr 161, poz. 1080)
w nawiązaniu do Uchwały Nr XXII/165/08 Rady Gminy
Pcim z dnia 31 lipca 2008 r. w sprawie: utworzenia punktów przedszkolnych w szkołach podstawowych Gminy
Pcim, Rada Gminy Pcim uchwala, co następuje:
§ 1. W załączniku do uchwały Nr XLII/315/2010 Rady
Gminy Pcim z dnia 26 marca 2010 roku , wprowadza się
następujące zmiany:
1. Dokonuje się zmiany w treści § 3 ust. 1 i 2, który
otrzymuje brzmienie:
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stawy programowej wychowania przedszkolnego
wynosi 5 godzin "

2. Dokonuje się zmiany w treści § 7 ust. 5, który otrzymuje brzmienie:
„5. Dzieci należy przyprowadzać do godziny 800
„, a odbierać nie później niż o godzinie 1600"
3. Pozostałe zapisy uchwały Nr XLII/315/2010 Rady Gminy Pcim z dnia 26 marca 2010 roku pozostają
bez zmian.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Pcim.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

„1. Punkt przedszkolny czynny jest od poniedziałku
do piątku od godziny 630„do godziny 1600„.

Przewodniczący Rady Gminy Pcim
Małgorzata Węgrecka

„2. Dzienny wymiar zajęć wynosi 9,5 godziny, w tym
wymiar zajęć przeznaczonych na realizację pod4547

4548
4548

UCHWAŁA NR XIII/91/2011
RADY GMINY TRZYCIĄŻ
z dnia 24 sierpnia 2011 r.
w sprawie: zmiany uchwały XXXV/204/2009 z dnia 22 maja 2009 w sprawie utworzenia Punktów Przedszkolnych:
Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Trzyciążu, Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej
w Michałówce, Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Tarnawie.
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.
z 2001 r. Nr 142 poz 1591 ze zm) w związku z przepisem
art. 14a ust 1a ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572
ze zm.) oraz na postawie przepisów Rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r.
w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych
form oraz sposobu ich działania (Dz. U z 2010 r., Nr 161
poz. 1080) Rada Gminy uchwala co następuje: Zmienia
się uchwałę Nr XXXV/204/2009 Rady Gminy Trzyciąż
z dnia 22 maja 2009 r w ten sposób, że:
§ 1.
1) W §1 pkt 1 Uchwały Nr XXXV/204/2009 dotychczasowe oznaczenie punktu przedszkolnego w brzmieniu:
„Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej
w Trzyciążu” zmienia się na oznaczenie: „Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Trzyciążu
z siedzibą w Trzyciążu”.
2) W §1 pkt 2 Uchwały Nr XXXV/204/2009 dotychczasowe oznaczenie punktu przedszkolnego w brzmieniu:
„Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej
w Michałówce” zmienia się na oznaczenie: „Punkt
Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Trzyciążu
z siedzibą w Michałówce”.
3) W §1 pkt 3 Uchwały Nr XXXV/204/2009 dotychczasowe oznaczenie punktu przedszkolnego w brzmieniu: „
Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej
w Tarnawie” zmienia się na oznaczenie: „Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Trzyciążu
z siedzibą w Tarnawie”.

4) §3 pkt 1 Uchwały Nr XXXV/204/2009 w miejsce dotychczasowego otrzymuje brzmienie: „Szczegółowe
zasady organizacyjne Punktu Przedszkolnego przy
Szkole
Podstawowej
w Trzyciążu
z siedzibą
w Trzyciążu zawiera załącznik Nr 1 do Uchwały”.
5) §3 pkt 2 Uchwały Nr XXXV/204/2009 w miejsce dotychczasowego otrzymuje brzmienie: „Szczegółowe
zasady organizacyjne Punktu Przedszkolnego przy
Szkole
Podstawowej
w Trzyciążu
z siedzibą
w Michałówce zawiera załącznik Nr 2 do Uchwały”.6) §3 pkt 3 Uchwały Nr XXXV/204/2009 w miejsce dotychczasowego otrzymuje brzmienie: „Szczegółowe
zasady organizacyjne Punktu Przedszkolnego przy
Szkole
Podstawowej
w Trzyciążu
z siedzibą
w Tarnawie zawiera załącznik Nr 3 do Uchwały”.§ 2.
1) W Załączniku Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Trzyciąż
Nr XXXV/204/2009 z dnia 22 maja 2009 zmienia się
zapis punktu I.1. w ten sposób, że w miejsce dotychczasowego otrzymuje brzmienie: „Ustala się nazwę
punktu przedszkolnego, zwanego dalej Punktem:
Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej
w Trzyciążu z siedzibą w Trzyciążu. Adres Punktu:
Trzyciąż 70; 32-353 Trzyciąż”.
2) W Załączniku Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Trzyciąż
Nr XXXV/204/2009 z dnia 22 maja 2009:a) zmienia się
zapis punktu I.1. w ten sposób, że w miejsce dotychczasowego otrzymuje brzmienie: „Ustala się nazwę
punktu przedszkolnego, zwanego dalej Punktem:
Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej
w Trzyciążu z siedzibą w Michałówce. Adres Punktu:
Michałówka 23; 32-353 Trzyciąż”. b) zmienia się zapis
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punktu III.8 w ten sposób, że w miejsce dotychczasowego otrzymuje brzmienie: „Nauczycieli i pracowników Punktu zatrudnia oraz dokonuje wobec nich
czynności z zakresu prawa pracy Dyrektor Szkoły Podstawowej w Trzyciążu.”3) W Załączniku Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Trzyciąż
Nr XXXV/204/2009 z dnia 22 maja 2009a) zmienia się
zapis punktu I.1 w ten sposób, że w miejsce dotychczasowego otrzymuje brzmienie: „Ustala się nazwę
punktu przedszkolnego, zwanego dalej Punktem:
Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej
w Trzyciążu z siedzibą w Tarnawie. Adres Punktu:
Tarnawa 152; 32-353 Trzyciąż”. b) zmienia się zapis
punktu III.8 w ten sposób, że w miejsce dotychczasowego
otrzymuje
brzmienie:
„Nauczycieli
i pracowników Punktu zatrudnia oraz dokonuje wobec

Poz. 4548,4549

nich czynności z zakresu prawa pracy Dyrektor Szkoły
Podstawowej w Trzyciążu.”
§ 3. Pozostałe zapisy Uchwały Rady Gminy Trzyciąż
Nr XXXV/204/2009 z dnia 22 maja 2009 r. oraz pozostałe
zapisy Załączników do tej uchwały pozostają bez zmian.§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Trzyciąż§ 5. Uchwała wchodzi w życie w 14 dni po opublikowaniu jej w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego z mocą od dnia 1 września 2011 r.
Przewodniczący Rady Gminy Trzyciąż
Lucjan Gajda

4548

4549
4549

UCHWAŁA NR X/73/2011
RADY GMINY WIELKA WIEŅ
z dnia 25 sierpnia 2011 r.
w sprawie : ustalenia wysokoņci opłat za ņwiadczenia udzielane przez publiczne przedszkola i oddziały
przedszkolne w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wielka Wieņ
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.)
w związku z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U.
z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.) - Rada Gminy Wielka
Wieś uchwala co następuje:
§ 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez
bliższego określenia o:
1) przedszkolu - należy przez to rozumieć:
a) przedszkole ogólnodostępne,
b) oddział przedszkolny w szkole podstawowej,
2) rodzicu - należy przez to rozumieć także opiekuna
prawnego dziecka,
3) podstawie programowej - należy przez to rozumieć
podstawę programową wychowania przedszkolnego
oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach
szkół, określoną na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2
lit. „a” ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 256,
poz. 2572 ze zm.).
§ 2.
1. Przedszkola prowadzone przez Gminę Wielka Wieś
świadczą dwojakiego rodzaju usługi:
1) usługę oświatowo - wychowawczą, bezpłatną –
polegającą na realizacji co najmniej 5 godzinnej
podstawy programowej wychowania przedszkolnego, na zasadach określonych w statucie przedszkola,
2) usługę opiekuńczo - bytową, odpłatną – polegającą na sprawowaniu przez przedszkole nadzoru
nad dzieckiem, zleconego przez rodziców, stanowiącą świadczenie wykraczające ponad podstawę
programową wychowania przedszkolnego i realizowaną poza czasem przeznaczonym na jej realizację

2. Usługi świadczone przez przedszkola prowadzone
przez Gminę Wielka Wieś w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego są realizowane bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie przez
5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku
w godzinach od 83º do 133º, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
§ 3.
1. Na usługę określoną w § 2 ust.1 pkt 2 składa się:
1) nadzór nauczyciela nad dzieckiem podczas samodzielnie, indywidualnie wybieranymi przez dziecko
zabawami, bez uczestnictwa nauczyciela w tych zabawach;
2) przygotowywanie miejsca do wypoczynku i snu
dziecka (rozkładanie leżaków i pościeli oraz pomoc
przy rozbieraniu i ubieraniu się dziecka, świadczona
przez pracowników obsługi);
3) nadzór nauczyciela nad wypoczywającym dzieckiem (w tym czasie pomoc przy czynnościach fizjologicznych dziecka świadczona przez pracowników
obsługi);
4) nadzór nauczyciela nad dzieckiem w trakcie jego
samodzielnych, indywidualnych zabaw na wolnym
powietrzu, na terenie przedszkolnego placu zabaw,
bez uczestnictwa nauczyciela w tych zabawach.
§ 4.
1. Za udzielane przez przedszkola świadczenia, o których
mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 niniejszej Uchwały - ponad
wymiar określony w § 2 ust. 2 Uchwały oraz za
świadczenia, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt
2 Uchwały, pobierane są opłaty.
2. Opłacie podlegają świadczenia obejmujące:
1) zajęcia opiekuńczo-wychowawcze po czasie realizacji podstawy programowej,
2) zajęcia rekreacyjne i ruchowe,
3) zajęcia relaksacyjno-wyciszające,
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4) zajęcia
przygotowujące
dzieci
do
udziału
w okolicznościowych imprezach artystycznych,
5) zajęcia terapeutyczne, w tym terapię pedagogiczną
i zajęcia
logopedyczne
realizowane
zgodnie
z indywidualnymi potrzebami dziecka.
3. Ustala się opłatę za każdą godzinę zajęć w wysokości
2,00 zł.
4. Opłatę nalicza się za każdą rozpoczętą godzinę zajęć
dydaktyczno – opiekuńczo – wychowawczych.
5. Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji świadczeń ustalana jest jako iloczyn stawki godzinowej,
o której mowa w ust. 3 i ust. 4 oraz deklarowanej
przez rodziców liczby godzin pobytu dziecka
w przedszkolu powyżej czasu realizacji podstawy
programowej wychowania przedszkolnego.
6. Koszt jednostkowy ustalony w ust. 3 za każdą rozpoczętą godzinę korzystania dziecka ze świadczeń,
o których mowa w ust. 2, podlega corocznie, z dniem
1 stycznia kolejnego roku kalendarzowego, waloryzacji o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego.
7. Opłata, o której mowa w ust. 5, podlega zaokrągleniu
w górę do pełnego złotego zgodnie z zasadami obowiązującymi w zakresie rachunkowości.
§ 5. Szczegółowy zakres świadczeń realizowanych
przez przedszkole, w zakresie przekraczającym realizację
podstawy programowej wychowania przedszkolnego
oraz termin i zasady pobierania opłat miesięcznych za
świadczenia oraz czas pobytu dziecka w przedszkolu
określa umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy
przedszkolem, a rodzicami (opiekunami prawnymi)
dziecka.
§ 6. Na wniosek rodzica obniża się wysokość opłaty, o której mowa w § 4 ust.3 niniejszej Uchwały, o:
1) 25% w przypadku gdy:
a) z usług przedszkola korzysta dziecko, na które przyznany jest zasiłek pielęgnacyjny. Podstawą obniżenia opłaty jest przedłożenie dyrektorowi przedszkola decyzji o przyznanym zasiłku, wydanej w trybie
ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach
rodzinnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 139,
poz. 992 z późn. zm.).
b) z usług przedszkola korzysta dwoje dzieci z tej samej rodziny. Obniżenie opłaty w takim przypadku
przysługuje jedynie drugiemu dziecku, bez względu
na wysokość dochodów rodziców.
2) 50% w przypadku gdy:
a) z usług przedszkola korzysta dziecko z rodziny,
w której dochód na jedną osobę w rodzinie nie
przekracza kwoty wynikającej z art. 8 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz.
1362 ze zm.),
b) z usług przedszkola korzysta więcej niż dwoje dzieci
z tej samej rodziny. Obniżenie opłaty w takim przypadku przysługuje na trzecie i kolejne dziecko, bez
względu na wysokość dochodów rodziców,
c) z usług przedszkola korzysta dziecko matki lub ojca
samotnie je wychowującej (-ego). Obniżenie opłaty
w takim przypadku przysługuje na każde dziecko,
bez względu na wysokość dochodów matki (ojca).

Poz. 4549

3) 75% w przypadku gdy:
a) z usług przedszkola korzysta drugie dziecko
z rodziny, na które rodzinie tej przyznany został zasiłek pielęgnacyjny na podstawie przepisów ustawy
z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 139 poz.
992 ze zm.),
b) z usług przedszkola korzysta dziecko z rodziny, na
które rodzinie tej przyznany został zasiłek rodzinny
i zasiłek pielęgnacyjny na podstawie przepisów
ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach
rodzinnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 139
poz. 992 ze zm.).
§ 7.
1. Opłata, o której mowa w § 4 ust. 3 niniejszej Uchwały,
nie obejmuje kosztów wyżywienia dziecka. Odpłatność za wyżywienie na początku każdego roku szkolnego ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu
z organem prowadzącym przedszkole na zasadach
określonych w ustawie z dnia 7 września 1991 roku
o systemie oświaty.
2. Wartość opłaty żywieniowej podlega proporcjonalnemu zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka
w przedszkolu lub może zostać zaliczona na poczet
odpłatności należnych w następnym miesiącu.
3. Na wniosek rodziców dzieci uczęszczających do
przedszkola, dyrektor przedszkola może organizować
zajęcia dodatkowe, pod warunkiem pokrycia kosztów
tych zajęć przez rodziców.
§ 8.
1. Opłata, o której mowa w § 4 ust. 1 niniejszej Uchwały,
podlega zwolnieniu w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu powstałej na skutek:
1) zdarzenia losowego dotykającego rodzinę lub opiekuna np. pożar, powódź, śmierć rodzica itp.,
2) długotrwałej choroby dziecka, przy czym za długotrwałą chorobę uznaje się chorobę trwającą powyżej miesiąca.
2. Zwolnienie z opłaty za przedszkole uzyskuje się na
pisemny wniosek rodzica.
3. Do wniosku o zwolnienie należy dołączyć:
a) uzasadnienie zastosowania zwolnienia,
b) zaświadczenie lekarskie w przypadku długotrwałej
choroby,
c) zaświadczenie lub inne dowody potwierdzające
wystąpienie przypadku losowego, gdy taki wystąpił.
4. Decyzję o zwolnieniu z opłaty podejmuje dyrektor
przedszkola na podstawie udzielonego odrębnie
przez Wójta Gminy Wielka Wieś pełnomocnictwa.
5. Zwolnienie może być udzielone począwszy od miesiąca, w którym wystąpiła nieobecność dziecka
w przedszkolu uzasadniająca udzielenie zwolnienia.
§ 9. Opłaty, o których mowa w niniejszej Uchwale,
nie dotyczą dzieci uczęszczających do nowoutworzonego przedszkola publicznego na terenie Gminy Wielka
Wieś w ramach Programu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL „Otwieramy świat dla dzieci – przedszkolaki na start!; WND-
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POKL.09.01.01-12-040/10” przez okres realizacji projektu”.
§ 10. Traci moc Uchwała Nr XXVII/119/2004 Rady
Gminy Wielka Wieś z dnia 16 lipca 2004 roku w sprawie
zasad ustalania wysokości opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wielka Wieś.
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§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od dnia
1 września 2011 roku.
Przewodniczący Rady
Krystyna Sułko

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Wielka Wieś.
4549

4550
4550

UCHWAŁA NR X/108/11
RADY MIEJSKIEJ W ŻABNIE
z dnia 5 września 2011 r.
zmieniająca uchwałę Nr VII/56/11 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie opłaty za
ņwiadczenia przekraczające wymiar czasu zajęć w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach
podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żabno.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1
i art. 41
ust.
1 ustawy
z dnia
8 marca
1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142
poz. 1591, z późn. zm.), art. 14 ust. 5 pkt 1 w związku
z art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572,
z póź. zm.) oraz Art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych
aktów prawnych (Dz. U. z 2010r. nr 17 poz 95,
z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Żabnie
uchwala, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr VII/56/11 Rady Miejskiej
w Żabnie z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie opłaty za
świadczenia przekraczające wymiar czasu zajęć
w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach
podstawowych, dla których organem prowadzącym jest
Gmina Żabno ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 3 czerwca 2011r.
Nr 293, poz. 2434 wprowadza się następujące zmiany

1) Przedszkola prowadzone przez Gminę Żabno realizują
program
wychowania
przedszkolnego
uwzględniając podstawę programową wychowania przedszkolnego i zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie od godziny 8.00
do godz. 13.00 – 5 godzin dziennie”,
2) Nauka religii w przedszkolu organizowana jest
bezpłatnie, w ramach planu zajęć przedszkolnych
na życzenie rodziców/opiekunów prawnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie”.
2. w § 3 pkt 6 uchyla się.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Żabna.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego,
z mocą
obowiązującą
od
dnia
1 września 2011r.

1. § 2 otrzymuje brzmienie:

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Krzysztof Wójcik

4550
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UCHWAŁA NR KI-411/435/11
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W KRAKOWIE
z dnia 21 września 2011 r.
znak sprawy: KI-43-019/35/11
stwierdza nieważnoņć Uchwały Nr VII/72/2011 Rady Gminy Szczurowa z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie zasad
udzielania spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Szczurowa
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 późn. zm.),
art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 października 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r.
Nr 55, poz. 577 z późn. zm.);
o r z e k a
o stwierdzeniu nieważnoņci Uchwały Nr VII/72/2011
Rady Gminy Szczurowa z dnia 24 sierpnia 2011 r.

w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji
z budżetu Gminy Szczurowa na bieżące utrzymanie
wód i urządzeń wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu ich rozliczenia w częņci
dotyczącej postanowień:

-

§ 3 ust. 5,

-

§ 5 ust. 2,

-

§ 7.
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UZASADNIENIE
Uchwała Nr VII/72/2011 Rady Gminy Szczurowa
z dnia 24 sierpnia 2011 r. wpłynęła do Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Krakowie Zespołu Zamiejscowego
w Tarnowie w dniu 30 sierpnia 2011 r.
Rada Gminy Szczurowa podjęła przedmiotową
uchwałę, powołując się w podstawie prawnej na art. 7
ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41
ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.) oraz art. 164 ust. 5c ustawy z dnia 18 lipca 2001 r.
Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r., Nr 239, poz. 2019 z późn.
zm.).
Badając zgodność z prawem przedmiotowej
uchwały, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Krakowie stwierdziło, co następuje:
W myśl art. 164 ust. 5a–5d ustawy z dnia 18 lipca
2001 r. Prawo wodne, spółki wodne mogą korzystać
z pomocy finansowej z budżetów jednostek samorządu
terytorialnego na bieżące utrzymanie wód i urządzeń
wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie
inwestycji. Pomoc ta polega na udzielaniu dotacji celowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych z budżetów jednostek
samorządu terytorialnego. Zasady udzielania dotacji
celowej, o której mowa w ust. 5b, tryb postępowania
w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania
określają organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego w drodze uchwały.
Wypełniając powyższe, Rada Gminy Szczurowa
postanowiła między innymi w § 3 ust. 5 uchwały, że
„Wójt Gminy Szczurowa może uzależnić rozpatrzenie
wniosku od złożenia w wyznaczonym terminie dodatkowych dokumentów lub informacji”. Zdaniem Kolegium Izby uzależnianie rozpatrzenia wniosku od złożenia
dodatkowych, bliżej nieokreślonych dokumentów lub
informacji, narusza art. 164 ust. 5c ustawy Prawo wodne
w związku z § 25 ust 1 oraz § 143 załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r.
w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U.
Nr 100, poz. 908) w myśl którego, przepisy prawa materialnego aktu prawa miejscowego powinny możliwie
bezpośrednio i wyraźnie wskazywać kto, w jakich okolicznościach i jak powinien się zachować.
W § 5 ust. 2 uchwały Rada Gminy Szczurowa określiła o czym powinna stanowić umowa zawierana pomiędzy Wójtem Gminy Szczurowa, a wnioskodawcą,
któremu została przyznana dotacja. W ocenie Kolegium
Izby powyższą regulację należy uznać za zbędną, gdyż
kwestię dotyczącą treści zawieranych umów pomiędzy
organem wykonawczym jednostki samorządu terytorialnego, a beneficjentem dotacji reguluje art. 250 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). Ponadto, w § 5
ust. 2 uchwały wśród elementów, jakie w szczególności
winna określać umowa w sprawie udzielenia dotacji
Rada Gminy wymieniła obowiązek prowadzenia wyod4551
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rębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych
z dotacji oraz wydatków dokonywanych z tych środków
(pkt 6) jak również tryb kontroli wykonywania zadania
(\pkt 7). W świetle powyższego zdaniem Kolegium Izby,
działaniem takim Rada Gminy Szczurowa wykroczyła
poza delegację ustawową wynikającą z art. 164 ust. 5c
ustawy Prawo wodne oraz naruszyła art. 250 ustawy
o finansach publicznych.
Kolegium Izby zwróciło również uwagę, iż w § 7 Rada
Gminy Szczurowa określiła zasady i sposób kontroli
wykonywanego zadania. Tymczasem, z analizy przepisów ustawy Prawo wodne, a w szczególności z brzmienia art. 164 ust. 5c, nie wynika, by organ stanowiący
miał prawo określić sposób kontroli wykorzystania
udzielonej dotacji. W świetle powyższego w ocenie
Kolegium Izby takim działaniem Rada Gminy wykroczyła
poza delegację ustawową wynikającą z art. 164 ust. 5c
ustawy Prawo wodne.
Mając na uwadze powyższe, Kolegium Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Krakowie postanowiło wszcząć
postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności
przedmiotowej uchwały - w części, informując Gminę
o terminie posiedzenia Kolegium Izby, na którym rozpatrywana
będzie
ponownie
sprawa
uchwały
Nr VII/72/2011 z dnia 24 sierpnia 2011 r. Niemniej jednak, nie skorzystano z możliwości uczestniczenia
w posiedzeniu Kolegium, nie wpłynęły również żadne
wyjaśnienia dotyczące badanej uchwały.
Po ponownym rozpatrzeniu przedmiotowej uchwały,
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie
postanowiło, 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 niniejszą przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie. Skargę
tą należy wnieść w terminie 30 dni od daty otrzymania
niniejszej uchwały, przy czym należy to uczynić za pośrednictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie.

Przewodniczący Kolegium Izby:
Janusz Kot
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ANEKS NR 2/2011
WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO
z dnia 6 września 2011 r.
do Porozumienia z dnia 12.07.2007 r. zawartego pomiędzy: Panem Maciejem Klimą – Wojewodą Małopolskim
a Gminą Miejską Kraków reprezentowaną przez Prezydenta Krakowa, Pana Jacka Majchrowskiego
w sprawie powierzenia zadań należących do administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy
wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Miejskiej Kraków
zawarty w dniu 6 września 2011 r. pomiędzy:
1. Panem Stanisławem Kracikiem – Wojewodą Małopolskim, zwanym dalej „Wojewodą Małopolskim”,
2. Gminą Miejską Kraków, zwaną w treści Porozumienia
„Gminą”, reprezentowaną przez Prezydenta Miasta
Krakowa, Pana Jacka Majchrowskiego.
Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r.
o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
(Dz. U. Nr 31, poz. 206), art. 8 ust. 2 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.). art. 6 ust. 3
ustawy z dnia 28 marca 1933 roku o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. Nr 39, poz. 311 z późn. zm.),
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz w związku z uchwałą Rady Miasta Krakowa nr XVI/190/07 z dnia 13 czerwca
2007 r. w sprawie zawierania porozumień dotyczących
wykorzystania środków przyznawanych na utrzymanie
oraz remonty cmentarzy i grobów wojennych położonych na terenie Miasta Krakowa oraz udzielenia pełnomocnictwa Prezydentowi Miasta Krakowa, Wojewoda
Małopolski i Prezydent Miasta Krakowa wprowadzają
następujące zmiany do Porozumienia:
§ 1.
1.W § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Wojewoda Małopolski przeznacza w 2011 r. kwotę
w wysokości 60 000 zł (słownie sześćdziesiąt tysięcy
złotych).
1) Kwota przeznaczona na finansowanie bieżącego
utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy – 20 000 zł,

2) Kwota przeznaczona na remont kwatery wojennej
z lat 1914 - 1920 na Cmentarzu Rakowickim oraz remont filarów wzdłuż kwatery legionowej i cmentarza
wojennego nr 388 – 40 000 zł”.
§ 2. W § ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„Termin zakończenia zadania i rozliczenia przez
Gminę środków wykorzystanych bieżącego utrzymania oraz remonty i konserwacje grobów i cmentarzy wojennych upływa z dniem 18 listopada każdego roku.”.
§ 3. Pozostałe postanowienia Porozumienia nie ulegają
zmianie.
§ 4. Aneks sporządzono w czterech w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron.
§ 5. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.
Prezydent
Miasta Krakowa
Prezydent
Miasta Krakowa:
Jacek Majchrowski

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