DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Nr 470

Kraków, dnia 5 października 2011 r.
TREŚĆ:
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Rady Gminy Babice z dnia 25 lipca 2011 r. w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej Rady Gminy Babice na 2011 r.

30022

Rady Gminy Babice z dnia 5 września 2011 r. w sprawie: zmian w Uchwale
Budżetowej Rady Gminy Babice na 2011 r.

30025

Rady Gminy Gorlice z dnia 7 września 2011 r. w sprawie zmiany uchwały
budżetowej na rok 2011

30029

Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 5 sierpnia 2011 r. w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

30034

Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 5 sierpnia 2011 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2011
Nr III/10/2010 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 30 grudnia 2010 r.

30035

Rady Gminy Pleśna z dnia 9 września 2011 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Pleśna na 2011 rok

30036

Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 10 sierpnia 2011 r. w sprawie: zmiany
uchwały Nr XXXVII/284/05 Rady Miasta Rabka-Zdrój z dnia 29 listopada 2005 r.
w sprawie: zasad ustalania, sposobu poboru, terminu płatności oraz wysokości
stawek opłaty uzdrowiskowej

30041

Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 25 lipca 2011 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski.

30044

Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 25 lipca 2011 r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski oraz
zapewnienia im opieki.

30051

Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 25 lipca 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania należności pieniężnych do których nie stosuje
się ustawy - Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych
należności oraz wskazywania organów do tego uprawnionych

30051

Rady Gminy Szczurowa z dnia 14 lipca 2011 r. w sprawie: Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych
na terenie Gminy Szczurowa.

30054

POROZUMIENIA:
4564

4565

–

–

z dnia 1 lipca 2011 r. w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta Zakopane
wykonania zadania p.n.: „Zarządzanie przystankami zlokalizowanymi w ciągu
dróg powiatowych ul. Oswalda Balzera oraz ul. Powstańców Śląskich do granic administracyjnych Miasta Zakopane."

30061

Aneks z dnia 19 sierpnia 2011 r. do porozumienia nr DIT/30/2011 zawartego w
dniu 01 lipca 2011 r. W sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta Zakopane
wykonania zadania p.n.: „Zarządzanie przystankami zlokalizowanymi w ciągu
dróg powiatowych ul. Oswalda Balzera oraz ul. Powstańców Śląskich do granic administracyjnych Miasta Zakopane."

30062

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 470

– 30022 –

Poz. 4553

4553
4553

UCHWAŁA NR XII/77/2011
RADY GMINY BABICE
z dnia 25 lipca 2011 r.
w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej Rady Gminy Babice na 2011 r.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z poźn. zm.) i art 211 i 212
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 późn. zm.)
§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów bieżących i majątkowych budżetu Gminy Babice na
2011 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej
uchwały.
§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych budżetu Gminy Babice na
2011 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej
uchwały.
§ 3. W Uchwale Budżetowej Rady Gminy Babice
na 2011 r. Nr V/17/2011 z dnia 28 stycznia 2011 r.
wprowadza się zmiany wynikające z niniejszej uchwały i zalączników. Po zmianach plan dochodów ogółem
wynosi : 19 269 752,42 zł. , w tym :plan dochodów
majatkowych 782 079,28 zł. :
1. Po zmianach plan wydatków ogółem 19 715 895,51 zł.
w tym wydatki bieżące wynoszą 18 407 028,27 zł. w tym:
-

1. wydatki jednostek budżetowych w kwocie
14 213 545,67 zł. z czego:
1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od
nich naliczane w kwocie 10 217 751,68 zł.
1.2 wydatki zwiazane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 3 995 793,99 zł.
2.dotacje
na zadania bieżące
w kwocie
1 030 227,60zł.
3.świadczenia na rzecz osób fizycznych
w kwocie 2 340 052,72 zł.

-

4. wydatki na obsługę długu publicznego
w kwocie 530 000 zł.
5. wydatki realizowane z udziałem środków
UE w kwocie 293 202,28zł.

2. Po zmianach plan wydatków majątkowych
wynosi 1 308 867,24 zł. z czego:
-

wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne
w kwocie 651 717,63 zł.
dotacje na pomoc finansową na wydatki inwestycyjne w kwocie 557 149,61 zł
wydatki na zakup udziałów spółek prawa handlowego w kwocie 100 000 zł.

§ 4. W Uchwale Budżetowej Rady Gminy Babice
na 2011 r. Nr V/17/2011 z dnia 28 stycznia 2011 r.
dokonuje się zmian w Załączniku Nr 1. który po zmianach otrzymuje brzmienie jak zalącznik Nr 3 do niniejszej uchwały
§ 5. W Uchwale Budżetowej Rady Gminy Babice
na 2011 r. Nr V/17/2011 z dnia 28 stycznia 2011 r.
wprowadza się zmiany wynikające z niniejszej uchwały i załączników.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Babice
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń
Urzędu Gminy Babice.
Przewodniczący Rady Gminy Babice
Wiesław Domin
Załącznik nr 1
do uchwały Nr XII/77/2011
Rady Gminy Babice
z dnia 25 lipca 2011 r.

Zmiany w planie dochodów bieżących i majątkowych budżetu Gminy Babice na 2011 r.
Lp.
1.
2.
3.

Dział
020
700
756

-

-

Nazwa
Leśnictwo
w tym:
dochody majątkowe
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych(0870)
Gospodarka mieszkaniowa
w tym:
dochody bieżące
wpływy z różnych dochodów (0970)
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadajacych osobowości prawnej oraz wydatki
związane z ich poborem
w tym:
dochody bieżące

Zmniejszenia
-

Zwiększenia
4 000,00
4 000,00
4 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
2 700,00

-

2 700,00

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 470
-

-

4.
5.
-

758
801
-

-

-

-

-

-

Ogółem

– 30023 –

Poz. 4553

wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki
samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
(0490)
Różne rozliczenia
w tym:
dochody bieżące
wpływy z różnych opłat(0690)
Oświata i wychowanie
w tym:
dochody bieżące
dotacje celowe w ramach programów finansowanych
z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności
w ramach budżetu środków europejskich (2007)
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(2009)
otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
(0960)
-

-

2 700,00

-

14 800,00
14 800,00
14 800,00
55 479,25
55 479,25
41 037,36

-

7 241,89

-

7 200,00

-

81 979,25

Przewodniczący Rady Gminy Babice
Wiesław Domin
Załącznik nr 2
do uchwały Nr XII/77/2011
Rady Gminy Babice
z dnia 25 lipca 2011 r.
Zmiany w planie wydatków bieżących i majątkowych budżetu Gminy Babice na 2011 r.
Lp.
1.
-

Dział
600
-

Rozdział
60016
-

2.
-

700
-

60013
70005
-

3.
-

754
-

75412
-

4.
-

801
-

80101

Nazwa
Transport i łączość
Drogi publiczne gminne
w tym:
wydatki bieżące
1.wydatki bieżące jednostek budżetowych
1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych
Drogi publiczne wojewódzkie
w tym:
wydatki majątkowe
2. dotacje na zadania inwestycyjne
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
w tym:
wydatki bieżące
1.wydatki bieżące jednostek budżetowych
1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Ochotnicze straże pożarne
w tym:
wydatki bieżące
1.wydatki bieżące jednostek budżetowych
1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe

Zmniejszenia
1 006,26
1 006,26
1 006,26
1 006,26
1 006,26

Zwiększenia
3 706,26
-

-

-

3 706,26
3 706,26
3 706,26
3 706,26
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00

-

10 000,00
10 000,00
10 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
56 779,25
6 500,00

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 470
-

-

-

-

-

80104
-

-

-

-

-

-

80113
-

5.
-

900
-

90095
-

6.
-

926
-

92601
-

-

-

OGÓŁEM

– 30024 –
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w tym:
wydatki bieżące
1.wydatki bieżące jednostek budżetowych
1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych
Przedszkola
w tym:
wydatki bieżące
5.wydatki na programy finansowane z udziałem środków
o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1.wydatki bieżące jednostek budżetowych
1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych
Dowożenie uczniów do szkół
w tym:
wydatki bieżące
1.wydatki bieżące jednostek budżetowych
1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Pozostała działalność
w tym:
wydatki bieżące
1.wydatki bieżące jednostek budżetowych
1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych
Kultura fizyczna
Obiekty sportowe
wydatki bieżące
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych
-

-

6 500,00
6 500,00
6 500,00

-

48 979,25
48 979,25
48 279,25

-

700,00
700,00

-

1 300,00
1 300,00
1 300,00
1 300,00
6 500,00
6 500,00

-

6 500,00
6 500,00
6 500,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00

1 006,26

82 985,51

Przewodniczący Rady Gminy Babice
Wiesław Domin
Załącznik nr 3
do uchwały Nr XII/77/2011
Rady Gminy Babice
z dnia 25 lipca 2011 r.
Planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu Gminy Babice w 2011 roku

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

1)DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
Dotacje celowe na sfinansowanie zadań inwestycyjnych na podstawie porozumień
z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 2011 rok
Wyszczególnienie
Dział Rozdział
2
3
4
RAZEM:
Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Małopolskiego droga wojewódzka 780 Kraków- Chełmek oraz obejście drogowe
Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Małopolskiego droga wojewódzka 780 - budowa chodnika w Babicach
Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Chrzanowskiego na
drogę powiatową w Kwaczale
Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Chrzanowskiego na
zakup samochodu specjalnego
Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Zator na odbudowę
oczyszczalni ścieków

600

60013

Kwota
5
557 149,61
409 550,00

600

60013

52 474,61

600

60014

55 125,00

754

75495

10 000,00

900

90001

30 000,00

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 470

– 30025 –

Poz. 4552,4554

Dotacje celowe na sfinansowanie zadań bieżących zlecanych innym jednostkom sektora finansów publicznych
na 2011 rok
Lp.
Wyszczególnienie
Dział Rozdział
Kwota
1
2
3
4
5
RAZEM:
28 795,60
1.
Dotacja celowa na dofinansowanie własnych zadań bieżących dla Powia754
75421
14 000,00
tu Chrzanowskiego w zakresie zarządzania kryzysowego
2.
Dotacja celowa dla Gminy Chrzanów na pokrycie kosztów dotacji udzielo801
80104
6 795,60
nej dla Niepublicznego Przedszkola w Chrzanowie
3.
Dotacja celowa na dofinansowanie zadań bieżących dla Powiatu Chrza851
85195
8 000,00
nowskiego na placówkę ratownictwa medycznego

Lp.
1
1.
2.

Lp.
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dotacje podmiotowe udzielane dla gminnych instytucji kultury na 2011 rok
Wyszczególnienie
Dział Rozdział
2
3
4
RAZEM:
Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki

921
921

92109
92116

Kwota
5
695 000,00
345 000,00
350 000,00

2) DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
Dotacje celowe na sfinansowanie zadań bieżących zlecanych innym jednostkom spoza sektora finansów
publicznych na 2011 rok
Wyszczególnienie
Dział Rozdział
Kwota
2
3
4
5
RAZEM:
306 432,00
Zadania w zakresie ochrony przed powodzią
010
01008
25 000,00
Zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej
754
75412
35 740,00
Zadania w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych
851
85154
40 000,00
Zadania w zakresie prowadzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej
852
85201
70 000,00
Zadania w zakresie dożywiania-dystrybucja żywności z BŻ
852
85295
4 000,00
Zadania w zakresie kultury fizycznej
926
92605
131 692,00

4552

Przewodniczący Rady Gminy Babice
Wiesław Domin
4553

4554
4554

UCHWAŁA NR XIII/87/2011
RADY GMINY BABICE
z dnia 5 września 2011 r.
w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej Rady Gminy Babice na 2011 r.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z poźn. zm.) i art 211 i 212
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 późn. zm.)
§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów bieżących i majątkowych budżetu Gminy Babice na
2011 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej
uchwały.
§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych budżetu Gminy Babice na
2011 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej
uchwały.
§ 3. W Uchwale Budżetowej Rady Gminy Babice
na 2011 r. Nr V/17/2011 z dnia 28 stycznia 2011 r.
wprowadza się zmiany wynikające z niniejszej uchwały i załączników. Po zmianach plan dochodów ogółem

wynosi : 19 345 366,39 zł. , w tym :plan dochodów
majatkowych 759 140,84 zł. :
1. Po zmianach plan wydatków ogółem 19 791 509,48 zł.
w tym wydatki bieżące wynoszą 18 363 526,87zł. w tym:
-

1. wydatki jednostek budżetowych w kwocie
14 121 539,27 zł. z czego:
1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od
nich naliczane w kwocie 10 116 485,33 zł.
1.2 wydatki zwiazane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 4 005 053,94 zł.
2.dotacje na zadania bieżące w kwocie
1 032 227,60 zł.
3.świadczenia na rzecz osób fizycznych
w kwocie 2 391 557,72 zł.
4. wydatki na obsługę długu publicznego
w kwocie 530 000 zł.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 470
-

– 30026 –

5. wydatki realizowane z udziałem środków
UE w kwocie 288 202,28 zł.

2. Po zmianach plan wydatków majątkowych
wynosi 1 427 982,61 zł. z czego:
-

wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne
w kwocie 760 833 zł.
dotacje na pomoc finansową na wydatki inwestycyjne w kwocie 567 149,61 zł
wydatki na zakup udziałów spółek prawa handlowego w kwocie 100 000 zł.

§ 4. W Uchwale Budżetowej Rady Gminy Babice
na 2011 r. Nr V/17/2011 z dnia 28 stycznia 2011 r.
dokonuje się zmian w Załączniku Nr 1. który po zmianach otrzymuje brzmienie jak zalącznik Nr 3 do niniejszej uchwały

Poz. 4554

§ 5. W Uchwale Budżetowej Rady Gminy Babice
na 2011 r. Nr V/17/2011 z dnia 28 stycznia 2011 r.
wprowadza się zmiany wynikające z niniejszej uchwały i załączników.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Babice
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń
Urzędu Gminy Babice.
Przewodniczący Rady Gminy Babice
Wiesław Domin

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XIII/87/2011
Rady Gminy Babice
z dnia 5 września 2011 r.
Zmiany w planie dochodów bieżących i majątkowych budżetu Gminy Babice na 2011 r.
Lp.
1.
-

Dział
600
-

2.
-

700
-

3.
-

758
-

-

-

-

Ogółem

Nazwa
Transport i łaczność
w tym:
dochody majątkowe
dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorzadu terytorialnego
(6630)
Gospodarka mieszkaniowa
w tym:
dochody majątkowe
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem
środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (6209)
Różne rozliczenia
w tym:
dochody bieżące
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację wlasnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (2030)
dochody majątkowe
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)
(6330)
-

Zmniejszenia
43 848,92

Zwiększenia
-

43 848,92
43 848,92

-

15 425,70
15 425,70
15 425,70

-

31 554,19
26 069,41
26 069,41

-

5 484,78
5 484,78

43 848,92

46 979,89

Przewodniczący Rady Gminy Babice
Wiesław Domin
Załącznik nr 2
do uchwały Nr XIII/87/2011
Rady Gminy Babice
z dnia 5 września 2011 r.
Zmiany w planie wydatków bieżących i majątkowych budżetu Gminy Babice na 2011 r.
Lp.
1.
-

Dział
010
-

Rozdział
01095

Nazwa
Rolnictwo i łowiectwo
Pozostała działalność

Zmniejszenia
-

Zwiększenia
20 000,00
20 000,00

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 470
-

-

-

2.
-

600
-

60013
60014
60016
60017
-

3.
-

750
-

75023
-

-

-

-

-

-

75095
-

4.
-

754
-

75412
-

5.
-

801
-

80104
-

6.
-

852
-

85205

-

-

-

– 30027 –

w tym:
wydatki bieżace
1.wydatki bieżące jednostek budżetowych
1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych
Transport i łączość
Drogi publiczne wojewódzkie
w tym:
wydatki majątkowe
- budowa chodnika w Jankowicach
Drogi publiczne powiatowe
w tym:
wydatki majątkowe
2. dotacje na zadania inwestycyjne
Drogi publiczne gminne
w tym:
wydatki majątkowe
- droga Poprzeczna w Mętkowie
Drogi wewnętrzne
w tym:
wydatki bieżące
1.wydatki bieżące jednostek budżetowych
1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych
Administracja publiczna
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
w tym:
wydatki bieżące
1.wydatki bieżące jednostek budżetowych
1.1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych
Pozostała działalność
w tym:
wydatki bieżące
1.wydatki bieżące jednostek budżetowych
1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Ochotnicze straże pożarne
w tym:
wydatki bieżące
1.wydatki bieżące jednostek budżetowych
1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych
2. dotacja
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych
Oświata i wychowanie
Przedszkola
w tym:
wydatki bieżące
1.wydatki bieżące jednostek budżetowych
1.1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Pomoc społeczna
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie
w tym:

Poz. 4554
-

20 000,00
20 000,00
20 000,00
107 698,33
87 698,33

87 698,33
87 698,33
-

53 849,41
10 000,00
10 000,00
10 000,00
43 849,41

-

43 849,41
43 849,41
20 000,00

20 000,00
20 000,00
20 000,00

-

115 000,00
98 000,00
-

98 000,00
98 000,00
8 000,00
90 000,00

-

17 000,00
17 000,00
17 000,00
17 000,00
-

7 000,00
7 000,00
7 000,00
2 000,00
2 000,00
2 000,00
3 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00

-

4 000,00
4 000,00
-

Dziennik Urzędowy
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-

-

-

7.
-

900
-

90002
-

8.
-

926
-

92601
-

-

-

-

-

-

OGÓŁEM

– 30028 –

wydatki bieżace
1.wydatki bieżące jednostek budżetowych
1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych
Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska
Gospodarka odpadami
w tym:
wydatki bieżące
1.wydatki bieżące jednostek budżetowych
1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych
Kultura fizyczna
Obiekty sportowe
w tym:
wydatki bieżące
1.wydatki bieżące jednostek budżetowych
1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych
wydatki majątkowe
- budowa obiektu rekreacyjno-sportowego
w Olszynach
-

Poz. 4554
-

4 000,00
4 000,00
4 000,00

-

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

-

127 979,89
127 979,89
2 069,41
2 069,41
2 069,41

-

125 910,48
125 910,48
222 698,33

225 829,30

Przewodniczący Rady Gminy Babice
Wiesław Domin
Załącznik nr 3
do uchwały Nr XIII/87/2011
Rady Gminy Babice
z dnia 5 września 2011 r.
Planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu Gminy Babice w 2011 roku
1)DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
Dotacje celowe na sfinansowanie zadań inwestycyjnych na podstawie porozumień
z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 2011 rok
Lp.
Wyszczególnienie
Dział Rozdział
Kwota
1
2
3
4
5
RAZEM:
567 149,61
1.
Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Małopolskiego
600
60013
409 550,00
- droga wojewódzka 780 Kraków- Chełmek oraz obejście drogowe
2.
Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Małopolskiego
600
60013
52 474,61
- droga wojewódzka 780 - budowa chodnika w Babicach
3.
Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Chrzanowskiego na
600
60014
55 125,00
drogę powiatową w Kwaczale
4.
Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Chrzanowskiego na
600
60014
10 000,00
modernizację drogi powiatowej ul. Wieczysta w Zagórzu
5.
Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Chrzanowskiego na
754
75495
10 000,00
zakup samochodu specjalnego
6.
Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Zator na odbudowę
900
90001
30 000,00
oczyszczalni ścieków
Dotacje celowe na sfinansowanie zadań bieżących zlecanych innym jednostkom sektora finansów publicznych na 2011 rok
Lp.
Wyszczególnienie
Dział Rozdział
Kwota
1
2
3
4
5
RAZEM:
28 795,60
1.
Dotacja celowa na dofinansowanie własnych zadań bieżących dla Po754
75421
14 000,00
wiatu Chrzanowskiego w zakresie zarządzania kryzysowego
2.
Dotacja celowa dla Gminy Chrzanów na pokrycie kosztów dotacji
801
80104
6 795,60
udzielonej dla Niepublicznego Przedszkola w Chrzanowie

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 470
3.

Lp.
1
1.
2.

Lp.
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Poz. 4554,4555

Dotacja celowa na dofinansowanie zadań bieżących dla Powiatu
Chrzanowskiego na placówkę ratownictwa medycznego

851

85195

Dotacje podmiotowe udzielane dla gminnych instytucji kultury na 2011 rok
Wyszczególnienie
Dział Rozdział
2
3
4
RAZEM:
Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki

921
921

92109
92116

8 000,00

Kwota
5
695 000,00
345 000,00
350 000,00

2) DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
Dotacje celowe na sfinansowanie zadań bieżących zlecanych innym jednostkom spoza sektora finansów publicznych na 2011 rok
Wyszczególnienie
Dział Rozdział
Kwota
2
3
4
5
RAZEM:
308 432,00
Zadania w zakresie ochrony przed powodzią
010
01008
25 000,00
Zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej
754
75412
37 740,00
Zadania w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych
851
85154
40 000,00
Zadania w zakresie prowadzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej
852
85201
70 000,00
Zadania w zakresie dożywiania-dystrybucja żywności z BŻ
85295
4 000,00
852
Zadania w zakresie kultury fizycznej
926
92605
131 692,00

Przewodniczący Rady Gminy Babice
Wiesław Domin
4554

4555
4555

UCHWAŁA NR VIII/60/11
RADY GMINY GORLICE
z dnia 7 września 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2011
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / t.j. Dz.U.
Nr 142 poz.1591 z 2001 roku z późn. zm. / Rada Gminy
Gorlice uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonuje zwiększenia w dochodach budżetu
gminy o kwotę 349.634 zł, zgodnie z Tabelą Nr 1,
w tym:
a) zwiększenie dochodów bieżących stanowi kwotę
303.934 zł,
b) zwiększenie dochodów majątkowych stanowi
kwotę 45.700 zł.
§ 2. Dokonuje zmian w wydatkach budżetu gminy, w tym:
1) Zmniejszenie wydatków stanowi kwotę 253.878 zł,
zgodnie z Tabelą Nr 2, z tego:
a) zmniejszenie wydatków bieżących stanowi kwotę
112.378 zł,
b) zmniejszenie wydatków majątkowych stanowi
kwotę 141.500 zł, zgodnie z Tabelą Nr 3.
2) Zwiększenie wydatków stanowi kwotę 603.512 zł,
zgodnie z Tabelą Nr 2, z tego:
a) zwiększenie wydatków bieżących stanowi kwotę
488.712 zł,
b) zwiększenie wydatków majątkowych stanowi
kwotę 114.800 zł, zgodnie z Tabelą Nr 3.

§ 3.
1) Zmniejszenie wydatków określone w § 2 pkt. 1
obejmuje zmniejszenie wydatków na dotację udzieloną dla publicznego gimnazjum prowadzonego
przez podmiot nienależący do sektora finansów publicznych o kwotę 84.738 zł, zgodnie z załącznikiem
Nr 1.
2) Zwiększenie wydatków określone w § 2 pkt. 2
obejmuje :
a) zwiększenie wydatków na dotacje udzielone dla
Ochotniczych Straży Pożarnych łącznie o kwotę
26.640zł, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i samochodu bojowego, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
b) zwiększenie wydatków na udzielenie pomocy finansowej w kwocie 3.800 zł dla Powiatu Gorlickiego z przeznaczeniem zakupu kompletu poduszek powietrznych dla Komendy Powiatowej
Straży Pożarnej w Gorlicach zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 4. Budżet gminy na 2011 rok po wprowadzonych zmianach stanowi:
1. Dochody – 48.375.729,04 zł,
2. Wydatki – 52.885.385,04 zł,

Dziennik Urzędowy
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3. Deficyt – 4.509.656,00 zł,

§ 6. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.

4. Przychody – 6.223.147,00 zł, z tego;
pożyczki – 3.216.000,00 zł,
kredyty – 2.796.950,00 zł,
wolne środki – 210.197,00 zł.

-

Poz. 4555

2. Uchwałę podaje do wiadomości mieszkańcom gminy przez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń
w urzędzie gminy i sołectwach.

5. Rozchody – 1.713.491,00 zł.
§ 5. Wykonanie uchwały zleca Wójtowi Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Aleksander Kalisz

Tabela Nr 1
ZMIANY W DOCHODACH
Dz.

§

010
0970
700
0770
750
0870
758
2920
801
0750
0830
6207

852
0830
853
0840
2007
2009

Nazwa

Rolnictwo i łowiectwo
w tym:
1. Dochody bieżące
Wpływy z różnych dochodów
Gospodarka mieszkaniowa
w tym:
2. Dochody majątkowe
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
Administracja publiczna
w tym:
2. Dochody majątkowe
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
Różne rozliczenia
w tym:
1. Dochody bieżące
Subwencje ogólne
Oświata i wychowanie
w tym:
1. Dochody bieżące
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
Wpływy z usług
2. Dochody majątkowe
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i
6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, Płatności
w zakresie budżetu środków europejskich
Pomoc społeczna
w tym:
1. Dochody bieżące
Wpływy z usług
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
w tym:
1. Dochody bieżące
Wpływy ze sprzedaży wyrobów
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. Płatności
w zakresie budżetu środków europejskich
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i
6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych,
Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych
finansujących Wspólną Politykę Rolną

DOCHODY
/w złotych/
Zwiększenie
9.800
9.800
9.800
10.400
10.400
10.400
20.000
20.000
20.000
91.330
91.330
91.330
45.100
29.800
13.500
16.300
15.300
15.300
15.000
15.000
15.000
158.004
158.004
1.000
133.453

23.551
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Razem:
w tym:
1. Dochody bieżące
2. Dochody majątkowe

349.634
303.934
45.700
Przewodniczący Rady Gminy
Aleksander Kalisz
Tabela Nr 2
ZMIANY W WYDATKACH

Dz.

Rozdz.

010
01095

600
60013

60016

700
70005

750
75023

754
75412

801

Nazwa
Rolnictwo i łowiectwo
Pozostała działalność
w tym:
1. Wydatki bieżące, w tym:
1.1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Transport i łączność
Drogi publiczne wojewódzkie
w tym:
2. Wydatki majątkowe, w tym:
a) inwestycje
Drogi publiczne gminne
w tym:
1. Wydatki bieżące, w tym:
1.1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
2. Wydatki majątkowe, w tym:
a) inwestycje, z tego:
– wydatki 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
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
w tym:
1. Wydatki bieżące, w tym:
1.1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Administracja publiczna
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
w tym:
2. Wydatki majątkowe, w tym:
b) zakupy inwestycyjne
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Ochotnicze straże pożarne
w tym:
1. Wydatki bieżące, w tym:
1.1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
1.3. Wydatki na dotacje na zadania bieżące
2. Wydatki majątkowe, w tym:
c) dotacje na zakupy inwestycyjne, z tego:
- na pomoc finansową
Oświata i wychowanie

WYDATKI /w złotych/
Zmniejszenie Zwiększenie
84.470
84.470
141.500
34.800

84.470
84.470
84.470
40.330
-

34.800
34.800
106.700

40.330

106.700
106.700

5.530
5.530
5.530
34.800
34.800

106.700

-

-

1.000
1.000

-

1.000
1.000
1.000
20.000
20.000

27.640
27.640

20.000
20.000
30.440
30.440

27.640
27.640
27.640
84.738

2.440
2.440
28.000
28.000
3.800
254.268
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80104

80110

852
85219

853
85395
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Szkoły podstawowe
w tym:
1. Wydatki bieżące, w tym:
1.1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Przedszkola
w tym:
1. Wydatki bieżące, w tym:
1.1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Gimnazja
w tym:
1. Wydatki bieżące, w tym:
1.1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1.2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych
1.3. Wydatki na dotacje na zadania bieżące
2. Wydatki majątkowe, w tym:
b) zakupy inwestycyjne, z tego:
- wydatki 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
Pomoc społeczna
Ośrodki pomocy społecznej
w tym:
1. Wydatki bieżące, w tym:
1.1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Pozostała działalność
w tym:
1. Wydatki bieżące, w tym:
1.1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
1.5. Wydatki 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
Razem:
W tym:
1. Wydatki bieżące
1.1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
1.2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych
1.3. Wydatki na dotacje na zadania bieżące
1.4. Wydatki na obsługę długu
1.5. Wydatki 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
Rezerwa
2. Wydatki majątkowe, w tym :
a) inwestycje, z tego:
– wydatki 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
b) zakupy inwestycyjne
c) dotacje na zakupy inwestycyjne, z tego:
- pomoc finansowa

Poz. 4555
-

119.130

-

119.130
119.130
72.330
46.800
18.400

84.738

18.400
18.400
18.400
116.738

84.738
84.738
-

84.738
78.238
78.238
6.500
32.000
32.000

-

32.000

-

15.000
15.000

-

15.000
15.000
15.000
158.004
158.004

-

158.004
1.000
1.000

253.878

157.004
603.512

112.378
27.640
27.640
84.738
-

488.712
322.768
150.568
172.200
6.500
2.440
-

141.500
141.500

157.004
114.800
34.800

106.700
-

52.000
28.000
3.800

Przewodniczący Rady Gminy
Aleksander Kalisz
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Tabela Nr 3
I. Zadania majątkowe - zmniejszenie. /w złotych/
Dz. Rozdz. Nazwa

600

Transport i łączność
60013 Drogi publiczne wojewódzkie
1. Budowa zatoki przystankowej Dominikowice / pomoc
rzeczowa /
Drogi publiczne gminne
1. Kształtowanie obszarów
60016 o szczególnym znaczeniu dla
zaspokojenia potrzeb mieszkańców w Gminie Gorlice,
w tym:
• parking w Klęczanach
• parking w Zagórzanach
• chodnik w Kobylance
• ułożenie kostki na placach
w Szymbarku
Razem:

Plan Zmniej- W tym:
przed szenie Środki własne Środki Kredyt
zmianą Kwota
Pożyczka
UE
ogółem
i inne
dotacje
933.326 141.500
124.800
16.700
143.692 34.800
34.800
-

Plan po W tym:
zmianie Środki Środki Kredyt
własne UE
Pożyczka
i inne
dotacje
791.826 178.422 59.692 553.712
108.892 49.200 59.692
/dot.UM/

143.692 34.800
789.634 106.700

34.800
90.000

-

- 108.892 49.200
16.700 682.934 129.222

59.692
-

553.712

789.634 106.700

90.000

-

16.700 682.934 129.222

-

553.712

159.603
139.222 90.000
319.769
-

90.000
-

-

- 159.603 30.000
- 49.222 49.222
- 319.769 50.000

-

129.603
269.769

171.040 16.700
933.326 141.500

124.800

-

16.700 154.340
16.700 791.826 178.422

59.692

154.340
553.712

II. Zadania majątkowe - zwiększenie /w złotych/
Dz. Rozdz. Nazwa

600

Transport i łączność
60016 Drogi publiczne gminne
1. Budowa drogi /asfalt/ Dominikowice – Podlesie
750
Administracja publiczna
75023 Urzędy gmin( miast i miast na prawach powiatu)
1. Zakup samochodu służbowego dla
UG
754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
75412 Ochotnicze straże pożarne

w tym dotacje na zakupy inwestycyjne:

1. Dotacja celowa na zakup samochodu bojowego dla OSP Zagórzany
2. Dotacja celowa na zakup poduszki
powietrznej dla KPSP /pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego/
801
Oświata i wychowanie
80110 Gimnazja
1. Urządzenie siłowni w Gimnazjum
w Szymbarku
Razem; w tym:
- inwestycje – 34.800 zł,
- zakupy inwestycyjne – 52.000 zł,
- dotacje na zakupy inwestycyjne –
28.000 zł, z tego:
- pomoc finansowa – 3.800 zł.

Plan przed Zwięk- W tym:
zmianą szenie Środki Środki Kredyt
Kwota własne UE
Pożyczka
ogółem
- 34.800 34.800
- 34.800 34.800
-

Plan po W tym:
zmianie Środki Środki Kredyt
własne UE
Pożyczka
34.800 34.800
34.800 34.800

-

-

- 34.800 34.800
- 20.000 20.000
- 20.000 20.000

-

-

34.800 34.800
20.000 20.000
20.000 20.000

-

-

- 20.000 20.000

-

-

20.000 20.000

-

-

- 28.000 28.000

-

-

28.000 28.000

-

-

- 28.000 28.000

-

-

28.000 28.000

-

-

- 24.200 24.200

-

-

24.200 24.200

-

-

-

-

3.800

-

-

- 15.300
- 15.300
- 15.300

16.700
16.700
16.700

32.000
32.000
32.000

- 15.300
- 15.300
- 15.300

16.700
16.700
16.700

16.700 114.800 82.800 15.300

16.700

-

3.800

- 32.000
- 32.000
- 32.000

3.800

- 114.800 82.800 15.300

3.800

Przewodniczący Rady Gminy
Aleksander Kalisz

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 470

– 30034 –

Poz. 4555,4556
Załącznik nr 1
do uchwały Nr VIII/60/11
Rady Gminy Gorlice
z dnia 7 września 2011 r.

1. Dotacje udzielone z budżetu Gminy Gorlice w 2011 roku - ZMNIEJSZENIE /w złotych/
Dz. Rozdz. Nazwa

1
801

Rodzaj dotacji
z budżetu

2

3
4
Oświata i wychowanie
80110 Gimnazja
dotacja podmiotowa
w tym:
1. Stowarzyszenie Oświatowe Gimnazjum
Kwiatonowice
Razem: 84.738 zł, w tym:
1. Dotacje podmiotowa – 84.738 zł,
z tego:
- w zakresie wydatków bieżących –
84.738 zł.

w tym:
Dla jednostek
sektora
finansów
publicznych
5

Dla jednostek
spoza sektora
finansów
publicznych
6
84.738
84.738
-

84.738

-

84.738

2. Dotacje udzielone z budżetu Gminy Gorlice w 2011 roku - ZWIĘKSZENIE /w złotych/
Dz. Rozdz. Nazwa

1
754

Rodzaj
dotacji
z budżetu

2

3
4
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
75412 Ochotnicze Straże pożarne
dotacja
w tym:
celowa
1. Dotacja dla OSP Szymbark
2. Dotacja dla OSP Zagórzany
3. Dotacja dla OSP Kobylanka
4. Dotacja – pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Gorlicach – zakup poduszek powietrznych dla KPSP
Razem: 30.440 zł, w tym:
1. Dotacje celowe – 30.440 zł, z tego:
- w zakresie wydatków bieżących – 2.440 zł,
- w zakresie wydatków majątkowych –
28.000 zł

w tym:
Dla jednostek
sektora
finansów
publicznych
5
3.800
3.800

Dla jednostek
spoza sektora
finansów
publicznych
6
26.640
26.640

3.800

440
24.200
2.000
-

3.800

26.640

Przewodniczący Rady Gminy
Aleksander Kalisz
4555

4556
4556

UCHWAŁA NR IX/52/11
RADY GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA
z dnia 5 sierpnia 2011 r.
w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15, art. 40 ust. 1,
art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001, Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.), art. 24 ustawy z dnia 7 czerwca
2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006, Nr 123, poz. 858

z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Budownictwa
z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf,
wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków
rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków (Dz.U. z 2006 r., Nr 127,

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 470

– 30035 –

poz. 886), Rada Gminy Kocmyrzów-Luborzyca uchwala,
co następuje:
§ 1. Zatwierdza się taryfę za zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca,
ustalając tym samym cenę za 1 m3 ścieków sanitarnych
odprowadzonych do gminnej sieci kanalizacyjnej,
w kwocie 4,15 zł plus należny podatek VAT.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXV/229/10 Rady Gminy Kocmyrzów-luborzyca z dnia 28 stycznia 2010 r.
w sprawie zatwierdzenia stawek opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Poz. 4556,4557

zwyczajowo przyjęty przez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w terminie do 7 dni od dnia przyjęcia niniejszej
uchwały.
§ 5. Taryfa zatwierdzona niniejszą uchwałą podlega
ogłoszeniu w miejscowej prasie przez Zakład Instalacji
Sanitarnych i Eksploatacji Wodociągów Wiejskich w terminie co najmniej 7 dni przed dniem wejścia jej w życie.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od dnia
1 września 2011 r.

§ 4. Zakład Instalacji Sanitarnych i Eksploatacji Wodociągów Wiejskich ogłasza zatwierdzoną taryfę w sposób

Przewodniczący
Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
mgr Małgorzata Doniec

4556

4557
4557

UCHWAŁA NR IX/55/2011
RADY GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA
z dnia 5 sierpnia 2011 r.
w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2011 Nr III/10/2010 Rady Gminy
Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 30 grudnia 2010 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U.
z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./, art. 211, art.
212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych /Dz.U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240/ Rada
Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, uchwala co następuje:

1) zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę
26 242,00 zł z czego 1. wydatków bieżących jednostek budżetowych o kwotę 26 242,00 zł w tym:
- 1.1 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 26 242,00 zł
2. wydatki majątkowe o kwotę 169 770 zł

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu na rok 2011
o kwotę 196 012,00 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

w tym dochody bieżące o kwotę 26 242,00 zł
dochody majątkowe o kwotę 169 770,00 zł
- jak w załączniku nr 1

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w trybie określonym przepisami
szczególnymi.

2. Zwiększa się wydatki budżetu na rok 2011
o kwotę 196 012,00 zł - jak w załączniku nr 2.
3. Zmiany wydatków z ust. 2 obejmują:

Przewodniczący
Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
mgr Małgorzata Doniec
Załącznik nr 1
do uchwały Nr IX/55/2011
Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
z dnia 5 sierpnia 2011 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA NA ROK 2011
dział
600

rozdział

paragraf

treść
Transport i łączność
w tym dochody majątkowe
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych
własnych gminy par. 6330
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy
celowych na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych
par. 6260

zwiększenia
169 770,00
169 770,00

100 000,00

69 770,00

zmniejszenia

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 470
700

– 30036 –
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Gospodarka mieszkaniowa
w tym dochody bieżące
wpływy z różnych dochodów par.0970
Razem

26 242,00
26 242,00
196 012,00
Przewodniczący
Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
mgr Małgorzata Doniec
Załącznik nr 2
do uchwały Nr IX/55/2011
Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
z dnia 5 sierpnia 2011 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2011
dział
600

rozdział
60017

60078

700
70005

paragraf

treść
Transport i łączność
Drogi wewnętrzne
w tym
b/ wydatki majątkowe
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
w tym
b/ wydatki majątkowe
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
a/ wydatki bieżące
w tym wydatki bieżące jednostek budżetowych
1/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Razem

zwiększenia
169 770,00
69 770,00

zmniejszenia

69 770,00
100 000,00
100 000,00
26 242,00
26 242,00
26 242,00
26 242,00
0,00
26 242,00
196 012,00

Przewodniczący
Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
mgr Małgorzata Doniec
4557

4558
4558

UCHWAŁA NR IX/74/11
RADY GMINY PLEŚNA
z dnia 9 września 2011 r.
w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Pleśna na 2011 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r., nr 142, poz.1591 ze zmianami), art. 211
i art. 212 ustawy 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, ze zm.), oraz w związku
z Uchwałą Budżetową Gminy Pleśna na 2011 rok
Nr IV/23/11 Rady Gminy Pleśna z dnia 21 stycznia
2011 r. – Rada Gminy Pleśna uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu Gminy Pleśna o kwotę 1.559.052,12 zł i dokonuje zmian jak
w tabeli nr 1.
2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy
Pleśna o kwotę 1.279.416,12 zł i dokonuje zmian jak
w tabeli nr 2.
§ 2. 1. Plan dochodów budżetu Gminy na 2011 rok
po zmianach wynosi 37.019.993,82 zł, z tego:

1) dochody bieżące wynoszą 32.395.717,12 zł,
2) dochody majątkowe wynoszą 4.624.276,70 zł.
2. Plan wydatków budżetu Gminy na 2011 rok po
zmianach wynosi 38.289.143,82 zł, z tego:
1) wydatki bieżące wynoszą 31.708.001,12 zł,
2) wydatki majątkowe wynoszą 6.581.142,70 zł.
§ 3. W wyniku zmian w planie
i wydatków, o których mowa w § 1:

dochodów

1. Zwiększa się planowany w Uchwale Budżetowej
na 2011 rok deficyt budżetu Gminy Pleśna
(z kwoty – 989.514 zł do kwoty – 1.269.150 zł) – o kwotę
279.636 zł.
2. Zwiększa się plan przychodów budżetu Gminy
Pleśna o 46.400 zł.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 470

– 30037 –

3. Zmniejsza się plan rozchodów budżetu Gminy
Pleśna o 233.236 zł.
4. Planowany deficyt budżetu zostanie pokryty
przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów
i pożyczek w kwocie 1.269.150 zł.
n
§ 4. W związku ze zmianami wprowadzonymi niniejszą uchwałą, w Uchwale Budżetowej Gminy Pleśna
na 2011 rok Nr IV/23/11 Rady Gminy Pleśna z dnia 21
stycznia 2011 r.:
1) zmienia się zapis w § 3 ust. 3, który otrzymuje nastęnast
pujące brzmienie:
„§ 3. 3. Ustala się limit zobowiązań:
występ
„a) z tytułu kredytów zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu – do kwoty 700.000,00 zł,
„b) z tytułu kredytów zaciąganych w roku 2011 na sfisf
nansowanie
planowanego
deficytu
budżetu
w wysokości 912.380 zł,
„c) z tytułu pożyczek zaciąganych w roku 2011 na sfisf
nansowanie
planowanego
deficytu
budżetu,
z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie zaz

Poz. 4558

dań ze środków budżetu Unii Europejskiej w wysokości 356.770 zł,
„d) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
zobowią
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1.146.628 zł. "
2) tabela nr 3 pn. „Przychody i rozchody budżetu Gminy
Pleśna na 2011 rok”, otrzymuje treść jak tabela nr 3
do niniejszej uchwały,
3) w załączniku nr 1 pn. „Zestawienie planowanych kwot
dotacji udzielanych z budżetu Gminy Pleśna na
2011 rok”, wprowadza się zmiany jak w załączniku
nr 1 do niniejszej uchwały,
4) załącznik nr 2 pn. „Plan przychodów i wydatków Zakładu
Gospodarki Komunalnej w Pleśnej na 2011 rok”, otrzyotrz
muje treść jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym WojeWoj
wództwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Ryszard Stankowski

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr IX/74/11 Rady Gminy Pleśna z dnia 9 września 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 470

– 30038 –
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Przewodniczący Rady
Ryszard Stankowski
Tabela Nr 2 do Uchwały Nr IX/74/11 Rady Gminy Pleśna z dnia 9 września 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 470

– 30039 –

Poz. 4558

Przewodniczący Rady
Ryszard Stankowski
Tabela Nr 3 do Uchwały Nr IX/74/11 Rady Gminy Pleśna z dnia 9 września 2011 r.

Przewodniczący Rady
Ryszard Stankowski

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 470

– 30040 –

Poz. 4558
Załącznik nr 1
do uchwały Nr IX/74/11
Rady Gminy Pleśna
z dnia 9 września 2011 r.

Zmiany w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Pleśna na 2011 rok
Zmiany:

Dział

Rozdział

Treść

Dotacje
ogółem:

1

2

3

4
5+6

010

Rolnictwo i łowiectwo
01095

Pozostała działalność
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu
terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy,
na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku
publicznego ubiegające się o dofinansowanie
w ramach naboru przez LGD Dunajec –Biała

80104

Przedszkola
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
Dotacja na pokrycie kosztów utrzymania dzieci,
zamieszkałych na terenie Gminy Pleśna,
a przyjętych do przedszkoli na terenie Gminy
i Miasta Tarnowa

801

Oświata i wychowanie

754
75412

Dotacje dla
jednostek
sektora
finansów
publicznych
Celowe
5

Dotacje dla
jednostek
spoza
sektora
finansów
publicznych
Celowe
6

-10 000
-10 000
-10 000

0
0
0

-10 000
-10 000
-10 000

56 315
56 315
56 315

56 315
56 315
56 315

0
0
0

56 315

0

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

162 000

0

162 000

Ochotnicze straże pożarne
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji
i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych
do sektora finansów publicznych
Dotacja dla OSP Szczepanowice na dofinansowanie
kosztów zakupu samochodu
Dotacja na zakup zestawu hydraulicznego dla OSP
Rzuchowa
Dotacja dla OSP Pleśna na dofinansowanie kosztów zakupu samochodu

162 000
162 000

0
0

162 000
162 000

0

12 000

0

20 000

0

130 000

56 315

152 000

Ogółem dotacje, z tego:

208 315

Przewodniczący Rady
Ryszard Stankowski

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 470
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Załącznik nr 2
do uchwały Nr IX/74/11
Rady Gminy Pleśna
z dnia 9 września 2011 r.

Plan przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej w Pleśnej na 2011 rok

Przewodniczący Rady
Ryszard Stankowski
4558

4559
4559

UCHWAŁA NR XIII/74/11
RADY MIEJSKIEJ W RABCE-ZDROJU
z dnia 10 sierpnia 2011 r.
w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXVII/284/05 Rady Miasta Rabka-Zdrój
Rabka
z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie:
zasad ustalania, sposobu poboru, terminu płatności oraz wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1
w związku z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 4 ust. 1
ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów norno
matywnych i niektórych
iektórych innych aktów prawnych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449 z późn. zm.)
i art. 17 ust. 1a i art. 19ust. 1 lit d), pkt 2 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613
z późn. zm. ) Rada Miejska w Rabce-Zdroju
Rabce
uchwala
co następuje:

Rabka-Zdrój z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie: zasad
ustalania, sposobu poboru, terminu płatności oraz wyw
sokości stawek opłaty uzdrowiskowej.

§ 1. 1. Zmienia się załącznik, o którym mowa w § 3
ust. 2, pkt 1 uchwały Nr XXXVII/284/05 Rady Miasta

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju
mgr Maria Górnicka-Orzeł

2. Załącznik, o którym mowa w ust. 1 otrzymuje
brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Rabki-Zdroju.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
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Załącznik
do uchwały Nr XIII/74/11
Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju
z dnia 10 sierpnia 2011 r.

Lp
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

Nazwa
Rabczański Zdrój
- Grzybacz Dorota
- Pyka-Stanik Jolanta
- Bogunia Monika
Bagadziński Krzysztof
Bakalus Jolanta
Bala Wojciech
Białoń Marek
Bielecki Janusz
Bil-Kapłon Barbara
Bogunia Monika
Bolechowski Damian
Cholewa Beata
Chorążak Mariusz
Chuchrowski Aleksander
Chudy Bernadetta
Cieślik Mariusz
Czapnik-Wójcik Anna
D.W „Exploris”
DCRŚ „Krasnal”
Długoszewski Tadeusz
Dom Wczasowy „Słońce”
Dziadkowiec Helena
Filas Ryszard
Gacal Alicja
Gąsior Andrzej
Łopata Marilene - GOPR
Gringras Krzysztof
Grzybowska-Lis Anna
Hadwiczak Dagmara
Iskrzycka Helena
Jamrozowicz Ewa
Jamrozowicz Tadeusz
Karkula Teresa
Kicka Lucyna
Klempka Kazimiera
Kościelniak Jadwiga
Kułakowski Andrzej - Dom Pracy Twórczej UJ
Letnoiwski Janusz
Kołdras Lidia
Luberda Agnieszka
Luberda Elżbieta - Sanatorium „Leśny Ludek”
Lubońska Maria
Majda Krzysztof
Maria Majerczyk
Zapała Michał
Miśkowiec Aniela
Paciga Bogusław
Pałka Janina
Pintscher Barbara
Plebanek Florian
Pułkowska-Stachura Irena

Adres, gdzie świadczone są usługi w zakresie
zakwaterowania
Rabka-Zdrój, ul. Pocztowa
Rabka-Zdrój, ul. Słowackiego
Rabka-Zdrój, ul. Dietla
Rabka-Zdrój, ul. Podhalańska
Rabka-Zdrój, ul. Krótka
Rabka-Zdrój, ul. Kilińskiego
Rabka-Zdrój, ul. Jana Pawla II
Rabka-Zdrój, ul. Bystra
Rabka-Zdrój, ul. Zaryte
Rabka-Zdrój, ul. Krótka
Rabka-Zdrój, ul. Na Banie
Rabka-Zdrój, ul. Nowy Świat
Rabka-Zdrój, ul. Norwida
Rabka-Zdrój, ul Cicha
Rabka-Zdrój, ul. Tetmajera
Rabka-Zdrój, ul. Sądecka
Rabka-Zdrój, ul. Orkana
Rabka-Zdrój, ul. Chopina
Rabka-Zdrój, ul. Zaryte
Rabka-Zdrój, ul. Zakopiańska
Rabka-Zdrój, ul. Słoneczna
Rabka-Zdrój, ul. Poniatowskiego
Rabka-Zdrój, ul. Na Banię
Rabka-Zdrój, Al. Tysiąclecia
Rabka-Zdrój, ul. Tetmajera
Rabka-Zdrój, ul. Zaryte
Rabka-Zdrój, ul. Zakopiańska
Rabka-Zdrój, ul. Do Pociesznej Wody
Rabka-Zdrój, ul. Na Banię
Rabka-Zdrój, ul. Jana Pawła II
Rabka-Zdrój, ul. Cicha
Rabka-Zdrój, ul. Zakopiańska
Rabka-Zdrój, ul. Zakopianmska
Rabka-Zdrój, ul. Podhalańska
Rabka-Zdrój, ul. Słoneczna
Rabka-Zdrój, ul. Leśna
Rabka-Zdrój, ul. Cicha
Rabka-Zdrój, ul. Tetmajera
Rabka-Zdrój, ul. Pasieczna
Rabka-Zdrój, ul. Kasprowicza
Rabka-Zdrój, ul. Kasprowicza
Rabka-Zdrój, ul. Krótka
Rabka-Zdrój, ul. Jana Pawła II
Rabka-Zdrój, ul. Podhalańska
Rabka-Zdrój, ul. Leśna
Rabka-Zdrój, ul. Gorczańska
Rabka-Zdrój, ul. Podhalańska
Rabka-Zdrój, ul. Garncarska
Rabka-Zdrój, ul. Zakopiańska
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Pułkowski Jan
Ratajczak Beata
Impuls BTL Sp. z o.o.
Rozmus Katarzyna
Sanatorium H.Cegielski
- Szawernoga Józefa
- Konieczna Sabina
- Zachara Katarzyna
- Gacek Iwona
- Dziechciowska Anna
Sanatorium "Świt", "Jagielonka"
- Ostrowska Iwona - Wróbel Maria
- Zapała Ewa
Sarka Jan
Sarka Katarzyna
Siemek Krystyna
Skoczyk Jadwiga
Salczyńska Katarzyna
Smoleń Bogusław
Smołecka Władysława
Sokołowska Maria
Sroka Wojciech
Stankiewicz Janusz - "Cassia",
"Medica"
Stefaniak Andrzej
Stolarski Grzegorz
Strama Marta
Diurczak Krystyna - Szpital „Olszówka”
Szklarz Halina - Szpital Kardiologiczny
Szybowski Krzysztof
Śląskie Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe
- Fitak Małgorzata
- Pałka Marek
Uchacz Janusz
Urbańczyk Grzegorz
Warzycha Marcin
Wiergowski Zbigniew
Łazarska - Władysława
Wójciak Stanisław
Wójciak Anna
Wójciak Dominik
Wójtowicz Jan
Wójciak Lucyna
Wójciak Marcin
Wójciak Maria
Wójtowicz Maria
Wójciak-Górecka Anna
Wójtowicz Józef
Wójtowicz -Szczotka Zofia
Wróbel Anna
Żabska Lucyna
Żuryński Robert
Krzysztof Helena
Czyszczoń Elżbieta
Werner Grzegorz
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Rabka-Zdrój, ul. Zakopańska
Rabka-Zdrój, ul. Poniatowskiego
Rabka-Zdrój, ul. Na Banię
Rabka-Zdrój, ul. Słoneczna

Rabka-Zdrój, ul. Na Banię

Rabka-Zdrój, ul. Brzozowa
Rabka-Zdrój, ul. Bystra
Rabka-Zdrój, ul. Bystra
Rabka-Zdrój, ul. Zakopiańska
Rabka-Zdrój, ul. Rynek
Rabka-Zdrój, ul. Podhalańska
Rabka-Zdrój, ul Norwida
Rabka-Zdrój, ul. Zaryte
Rabka-Zdrój, ul.Poniatowskiego
Rabka-Zdrój, ul. Na Banię
Rabka-Zdrój, ul. Pocztowa
Rabka-Zdrój, ul. Słoneczna
Rabka-Zdrój, ul. Zakopiańska
Rabka-Zdrój, ul. Leśna
Rabka-Zdrój, ul. Zaryte
Rabka-Zdrój, ul. Słowackiego
Rabka-Zdrój, ul. Al. Jordana
Rabka-Zdrój, ul. Leśna
Rabka-Zdrój, ul. Dietla
Rabka-Zdrój, ul. Nowy Świat
Rabka-Zdrój, ul. Piłsudskiego
Rabka-Zdrój, ul. Zaryte
Rabka-Zdrój, ul. Zaryte
Rabka-Zdrój, ul. Krótka
Rabka-Zdrój, ul. Poniatowskiego
Rabka-Zdrój, ul. Na Banię
Rabka-Zdrój, ul. Poniatowskiego
Rabka-Zdrój, ul. Krótka
Rabka-Zdrój, ul. Poniatowskiego
Rabka-Zdrój, ul. Roztoki
Rabka-Zdrój, ul. Podhalańska
Rabka-Zdrój, ul. Krótka
Rabka-Zdrój, ul. Podhalańska
Rabka-Zdrój, ul. Krótka
Rabka-Zdroj, ul. Zakopiańska
Rabka-Zdrój, ul. Roztoki
Rabka-Zdrój, ul. Sądecka
Rabka-Zdrój, ul. Podhalańska
Rabka-Zdroj, ul. Podhalańska
Rabka-Zdrój, ul. Kilińskiego
Rabka-Zdroj, ul. Roztoki
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju
mgr Maria Górnicka-Orzeł
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UCHWAŁA NR VIII/41/2011
RADY GMINY RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI
z dnia 25 lipca 2011 r.
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na
terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a, art. 40 ust. 1
i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.) oraz art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572
z późn. zm.) Rada Gminy Rzepiennik Strzyżewski
uchwala, co następuje:
§ 1. Ustanawia się Regulamin udzielania pomocy
materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewskim
w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXIV/145/05 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 31 marca 2005r.
(z późniejszymi zmianami) w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla
uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rzepiennik
Strzyżewski.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego
z mocą obowiązującą od 1 września 2011 roku.
Przewodniczący Rady Gminy
Aleksy Wołkowicz

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Rzepiennik Strzyżewski.
Załącznik nr 1
do uchwały Nr VIII/41/2011
Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski
z dnia 25 lipca 2011 r.
Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy
Rzepiennik Strzyżewski
Postanowienia wstępne
§ 1. Regulamin określa:
1) sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego,
2) formy w jakich udziela się stypendium szkolnego,
3) tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego,
4) tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego.
§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r.
Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),
2) kryterium dochodowym - rozumie się przez to miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie,
o której mowa w art. 8 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64,
poz. 593 z późn. zm.),
3) kwocie zasiłku rodzinnego - rozumie się przez to kwotę, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia
28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
(Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.),
4) szkole - rozumie się przez to szkołę publiczną
i niepubliczną, kolegium i ośrodek, o których mowa
w art. 90 b ust 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572
z późn. zm.),
5) uczniu – rozumie się przez to ucznia, wychowanka
i słuchacza jednostek oświatowych określonych
w punkcie 4.
Sposób ustalania wysokości stypendium
szkolnego
§ 3. 1. Wysokość stypendium szkolnego w każdym
przypadku ustala się indywidualnie, w oparciu o art. 90d

ust 1 ustawy oraz w zależności od wysokości dochodu
w rodzinie ucznia, o którym mowa w art. 90d ust 7
ustawy wykorzystując opinię komisji o której mowa
w §5 ust. 6 i 7 niniejszego regulaminu.
2. W celu ustalenia wysokości stypendium szkolnego zalicza się uczniów do następujących grup dochodowych:
1) Grupa A: dochód na jednego członka rodziny do 50%
włącznie kryterium dochodowego,
2) Grupa B: dochód na jednego członka rodziny powyżej
50% do 80% włącznie kryterium dochodowego,
3) Grupa C: dochód na jednego członka rodziny powyżej
80% kryterium dochodowego.
Przy obliczaniu dochodu na jednego członka rodziny dla potrzeb zakwalifikowania do grup dochodowych końcówkę do 0,49 pomija się, a od 0,50 zalicza
za pełną złotówkę.
3. Miesięczna wysokość stypendium szkolnego zależna od zakwalifikowania ucznia ubiegającego się
o stypendium do grupy dochodowej określonej w ust 2,
przedstawia się następująco:
1) Grupa A: od 80% do 200% kwoty zasiłku rodzinnego,
2) Grupa B: od 80% do 180% kwoty zasiłku rodzinnego,
3) Grupa C: od 80% do 160% kwoty zasiłku rodzinnego.
4. Wysokość stypendium szkolnego, ustalona na
zasadach określonych w ust. 3, może być zwiększona
w indywidualnych przypadkach szczególnie w okolicznościach o których mowa w art. 90d ust 1 ustawy z tym
że nie więcej niż o 100% kwoty zasiłku rodzinnego.
Łączna kwota wynikająca z ust. 3 i ust. 4 nie może przekroczyć kwoty wynikającej z art. 90d ust. 9 ustawy.
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5. Przyznanie świadczenia oraz określenie jego
wysokości odbywa się w ramach wysokości dotacji
otrzymanej z budżetu państwa na dofinansowanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski
oraz wysokości środków własnych przeznaczonych na
ten cel w budżecie gminy.
Formy w jakich udziela się stypendium szkolne
§ 4.
Stypendium szkolne może być udzielane w jednej lub kilku z następujących form:
1. Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów
udziału w zajęciach edukacyjnych, wyrównawczych,
wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole
w ramach planu nauczania oraz kosztów udziału
w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
a w szczególności udziału w:
-

zajęciach nauki języków obcych,
zajęciach muzycznych,
zajęciach wyrównawczych,
zajęciach z psychologiem, pedagogiem, logopedą
zajęciach sportowych i korekcyjnych,
zajęciach informatycznych,
innych zajęciach poszerzających wiedzę i umiejętności ucznia

a także całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z:
-

wyjazdami na tzw. "Zielonej szkoły",
wyjazdami na wycieczki przedmiotowe i szkolne,
uczestnictwem w edukacyjnych spektaklach teatralnych,
uczestnictwem projekcjach filmowych.

2. Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów poniesionych na pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym w tym w szczególności na zakup:
-

podręczników,
lektur,
słowników,
atlasów,
publikacji i komputerowych programów edukacyjnych,
zeszytów,
przyborów szkolnych,
materiałów biurowych,
plecaków szkolnych,
butów szkolnych,
butów sportowych na zajęciach wychowania fizycznego
odzieży sportowej,
kalkulatorów,
materiałów eksploatacyjnych do drukarek,
komputerów,
monitorów komputerowych,
drukarek,
komputerowych urządzeń wielofunkcyjnych,
akcesoriów i części komputerowych,
instalacji oraz dostępu do internetu,
instrumentów muzycznych,
akcesoriów sportowych,
innego rodzaju pomocy edukacyjnych.

3. Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszka-

Poz. 4560

nia, a w szczególności kosztów dojazdu do szkoły środkami komunikacji zbiorowej, zakwaterowania w bursie,
internacie lub na stancji oraz wyżywienia w stołówkach
szkolnych i internacie
Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego
§ 5. 1. Stypendium szkolne może być przyznane
uczniowi w sytuacji określonej w art. 90d ust.l ustawy.
2. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego
należy składać do Wójta Gminy Rzepiennik Strzyżewski
na druku będącym załącznikiem do niniejszego regulaminu.
3. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego
należy składać:
1) w przypadku uczniów szkół w terminie od 1 września
danego roku szkolnego,
2) w przypadku słuchaczy kolegiów w terminie od
1 października danego roku szkolnego,
do dnia określonego odpowiednio w art. 90n
ust 6 ustawy.
4. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające zasadność przyznania stypendium szkolnego.
5. We wniosku o przyznanie stypendium szkolnego uczeń powinien wskazać pożądaną formę pomocy.
6. Do opiniowania wniosków o udzielenie stypendium szkolnego Wójt Gminy może powołać komisję
stypendialną.
7. Skład komisji oraz tryb jej pracy oraz szczegółowy zakres zadań ustala Wójt Gminy w odrębnym zarządzeniu.
8. Stypendium szkolne, przyznane w formie
świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 90d ust
5 ustawy, wypłacone będzie przelewem, na wskazany
we wniosku rachunek bankowy lub w kasie Urzędu
Gminy. Terminy wypłat określone będą w decyzji
o przyznaniu stypendium.
9. Stypendium szkolne przyznane w formie,
o której mowa w § 4 niniejszego regulaminu wypłacane
będzie w formie zwrotu na podstawie przedstawionych
dokumentów finansowych (imiennych faktur VAT,
imiennych dowód wpłaty oraz imiennych rachunków)
lub też zaświadczenia wydanego przez odpowiedniego
dyrektora szkoły potwierdzającego fakt poniesienia
wydatków na te cele np. „zielona szkoła”.
10. W szczególnie uzasadnionych przypadkach
stypendium szkolne udzielane w formach o których
mowa w §4 ust. 1 może zostać zrealizowane poprzez
zapłatę należności na rachunek bankowy podmiotu
realizujące zajęcia w kwocie i terminie określonych
w decyzji o przyznaniu stypendium
11. W szczególnie uzasadnionych przypadkach
stypendium szkolne udzielane w formach o których
mowa w §4 może zostać wypłacone na podstawie
oświadczeń złożonych pod odpowiedzialnością karną.
12. W przypadkach określonych w punktach od
1 do 9 pomimo, że dokumenty finansowe o których
mowa w ust. 9 i oświadczenia o których mowa w ust. 11
opiewają na kwoty wyższe wypłaty dokonywane są
maksymalnie na kwotę:
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1) plecak szkolny - 150 zł na każdego ucznia,
2) buty szkolne – 100 zł na każdego ucznia,
3) buty sportowe na zajęciach wychowania fizycznego –
150 zł na każdego ucznia,
4) odzież sportowa – 300 zł na każdego ucznia,
5) komputer – 2.000 zł nie częściej niż raz na 5 lat,
6) monitor komputerowy – 700 zł nie częściej niż raz na
5 lat,
7) drukarka - 600 zł nie częściej niż raz na 3 lata,
8) komputerowe urządzenie wielofunkcyjne - 600 zł nie
częściej niż raz na 3 lata,
9) instrument muzyczny - 1.000 zł nie częściej niż raz na
5 lat,
13. Dokumenty o których mowa w ust. 9 muszą
zostać złożone najpóźniej na 7 dni przed wypłatą stypendium.
14. W szczególnie uzasadnionych przypadkach
Wójt Gminy, może wyrazić zgodę na rozliczenie całości
lub części kwoty przyznanego stypendium dokumentami o których mowa w ust. 9 po terminie jego wypłaty.
15. Dokumenty o których mowa w ust. 9, na podstawie których wypłacany będzie zwrot wydatków muszą być wystawione nie wcześniej niż na 6 miesięcy
przed terminem wypłaty.
16. Refundacja o której mowa w ust. 9 wypłacana
będzie przelewem na wskazany we wniosku rachunek
bankowy lub w kasie Urzędu Gminy.
Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego
§ 6. 1. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi
w sytuacji określonej w art. 90e ust 1 ustawy.
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2. Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego należy
składać do Wójta Gminy Rzepiennik Strzyżewski. na druku
będącym załącznikiem do niniejszego regulaminu.
3. Do wniosku należy jeśli to możliwe dołączyć
dodatkowo dokumenty potwierdzające wystąpienie
zdarzenia losowego.
4. Zdarzeniami losowymi uzasadniającymi otrzymanie zasiłku szkolnego mogą w szczególności:
1) klęski żywiołowe i inne zdarzenia powodujące pogorszenie warunków egzystencjalnych ucznia i jego rodziny,
2) nagła choroba w rodzinie,
3) śmierci członka rodziny,
4) kradzieży,
5) wypadek,
6) utrata pracy,
7) innych okoliczności utrudniających prawidłowe funkcjonowanie rodziny i utrudniających naukę ucznia.
5. Zasiłek szkolny przyznaje się oceniając sytuację
materialną i losową ucznia indywidualnie.
6. Kwota zasiłku nie może przekroczyć określonej
w art. 90e ust. 3 ustawy.
7. Podczas oceny sytuacji materialnej Wójt Gminy
może skorzystać z opinii komisji powołanej na podstawie z §5 ust. 6 i ust. 7 niniejszego regulaminu.
8. Zasiłek szkolny wypłaca się w formie pieniężnej
w kasie lub wskazany przez wnioskującego rachunek
bankowy
Przewodniczący Rady Gminy
Aleksy Wołkowicz
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Załącznik do regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych
na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski
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UCHWAŁA NR VIII/42/2011
RADY GMINY RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI
z dnia 25 lipca 2011 r.
w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski oraz zapewnienia im
opieki.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póź. zm.), art. 11
ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity z 2003 r. Dz. U. Nr 106, poz.1002
z póź. zm.), rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie
zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt
(Dz. U. Nr 116, poz. 753), po uzgodnieniu z Powiatowym
Lekarzem Weterynarii w Tarnowie oraz po zasięgnięciu
opinii Fundacji „Zmieńmy Świat” Rada Gminy Rzepiennik Strzyżewski uchwala co następuje:
§ 1. 1. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski przeprowadzane
będzie w zależności od potrzeb, na wezwanie mieszkańców gminy lub z urzędu.
2. Wyłapywaniem objęte będą zwierzęta bezdomne, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone
przez człowieka, jeżeli nie istnieje możliwość ustalenia
właściciela lub innej osoby, pod której opieką zwierzęta
trwale dotąd przebywały.
§ 2. Wymienione w § 1 ust. 2 zwierzęta, będą wyłapywane po uprzednim stwierdzeniu przez pracowników
urzędu gminy, zarządców i administratorów nieruchomości lub mieszkańców, iż zwierzęta pozostają bez
opieki, swobodnie przemieszczają się, są chore lub
stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku
publicznego.

warunki określone w obowiązujących przepisach, na
podstawie stosownej umowy zawartej przez gminę.
2. Przedsiębiorca wyłapujący bezdomne zwierzęta
zobowiązany jest do wykonywania czynności wyłapywania w sposób sprawny i nie stwarzający zagrożenia
dla bezpieczeństwa i porządku publicznego.
§ 4. Bezdomne zwierzęta po wyłapaniu będą niezwłocznie przewiezione i umieszczone w schronisku dla
bezdomnych zwierząt, z którym została zawarta umowa
w sprawie zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami, wyłapanymi na terenie Gminy Rzepiennik
Strzyżewski.
§ 5. W przypadkach gdy zachodzi podejrzenie, że
zwierzę jest chore, ranne albo gdy zachowuje się agresywnie mogą zostać podjęte, pod nadzorem lekarza
weterynarii, środki szczególne z zachowaniem zasad
określonych w ustawie o ochronie zwierząt.
§ 6. W przypadku ustalenia właściciela lub opiekuna zwierzęcia, które zostało umieszczone w schronisku
ponosi on koszty jego wyłapania, przewiezienia
i umieszczenia w schronisku, w tym koszty opieki weterynaryjnej.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Rzepiennik Strzyżewski
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.

§ 3. 1. Bezdomne zwierzęta wyłapywane będą przez
przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą
w tym zakresie, dysponujący odpowiednimi urządzeniami i środkami do wykonywania usług, zapewniający
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UCHWAŁA NR VIII/43/2011
RADY GMINY RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI
z dnia 25 lipca 2011 r.
w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania należności pieniężnych do których nie stosuje się ustawy Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazywania organów do tego
uprawnionych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142 , póz. 1591 z późn. zm.)
oraz art. 59 ust. 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157,
poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy w Rzepienniku
Strzyżewskim uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się szczegółowe zasady i tryb umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty
należności pieniężnych, do których nie stosuje się prze-

pisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja
podatkowa, zwanych dalej "wierzytelnościami", przysługujących gminie Rzepiennik Strzyżewski i jej jednostkom organizacyjnym, od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających
osobowości prawnej, zwanych dalej "dłużnikami" oraz
określa się organ uprawniony do umarzania, odraczania
terminu zapłaty oraz rozkładania na raty wierzytelności
stanowiący załącznik Nr l do niniejszej uchwały.
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§ 2. Wójt Gminy Rzepiennik Strzyżewski przedstawia Radzie Gminy zbiorczą informację dotyczącą umorzonych należności oraz ulg w spłacie należności gminy
Rzepiennik Strzyżewski i jej jednostek organizacyjnych,
udzielonych w trybie określonym niniejszą uchwałą
zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały według stanu na dzień 31 grudnia każdego roku kalendarzowego.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Rzepiennik Strzyżewski.
§ 4. Z dniem wejścia w życie niniejszej Uchwały
traci moc Uchwała Nr XIV/76/04 Rady Gminy Rzepiennik
Strzyżewski z dnia 24 luty 2004 r. w sprawie określenia
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szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności
należnych jednostkom organizacyjnym Gminy Rzepiennik Strzyżewski z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, oraz udzielania innych ulg w spłacaniu należności i wskazania organów do tego uprawnionych.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Aleksy Wołkowicz

Załącznik nr 1
do uchwały Nr VIII/43/2011
Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski
z dnia 25 lipca 2011 r.
Szczegółowe zasady i tryb umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych
do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa
(tekst jednolity Dz. U. z 2005 r., Nr 8, póz. 60 z późn. zm).
1. Należności pieniężne przypadające gminie lub
jej jednostkom organizacyjnym, do których nie stosuje
się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, zwane
dalej "wierzytelnościami", mogą być w przypadkach
uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym, umarzane w całości lub w części, rozkładane na raty albo terminy ich płatności mogą być
odraczane.
2. Wierzytelnościami są zaległe należności przysługujące od jednego dłużnika (należność główna) wraz
z należnymi odsetkami i kosztami ich dochodzenia (należność uboczna) wg stanu na dzień umorzenia lub
udzielenia ulgi.
3. Wierzytelność może być umarzana w całości
lub w części jeżeli:
a) osoba fizyczna - zmarła, nie pozostawiając żadnego
majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający
egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo
pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza
kwoty 6 000 zł;
b) osoba prawna - została wykreślona z właściwego
rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku
majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie
przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;
c) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się
nieskuteczne;
d) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji;
e) zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny;
f) wyegzekwowanie należności zagraża egzystencji
dłużnika.
4. Umorzenie wierzytelności może nastąpić na
wniosek dłużnika, natomiast w przypadkach o których
mowa w pkt 3 lit a-d również z urzędu.

5. Wierzytelność może być również umarzana
w całości lub w części pomimo braku okoliczności wymienionych w pkt 3, jeśli za umorzeniem przemawiają
szczególne względy gospodarcze lub społeczne, a odroczenie terminu zapłaty lub rozłożenie na raty nie zapewniłoby spłaty tej wierzytelności.
6. Umorzenie wierzytelności, za którą odpowiada
solidarnie więcej niż jeden dłużnik, może nastąpić gdy
okoliczności uzasadniające umorzenie zachodzą do
wszystkich dłużników.
7. Jeżeli umorzenie dotyczy tylko części wierzytelności, należy określić termin zapłaty pozostałej części
wierzytelności z zastrzeżeniem, że w razie niedotrzymania tego terminu przez dłużnika wierzytelność staje się
natychmiast wymagalna wraz z odsetkami ustawowymi
należnymi od pierwotnego dnia wymagalności.
8. W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym, można odroczyć termin zapłaty wierzytelności lub rozłożyć wierzytelność na raty, biorąc pod uwagę możliwości płatnicze
dłużnika oraz interes wierzyciela:
a) okres odroczenia terminu płatności nie może być
dłuższy niż 12 miesięcy,
b) okres spłaty wierzytelności rozłożonej na raty nie
może być dłuższy niż 36 miesięcy.
9. Odroczenie terminu zapłaty lub rozłożenie na
raty wierzytelności może nastąpić wyłącznie na wniosek
dłużnika.
10. Od wierzytelności, której termin zapłaty odroczono lub którą rozłożono na raty, nie pobiera się odsetek za zwłokę za okres od podjęcia rozstrzygnięcia przez
właściwy organ do upływu terminu określonego
w rozstrzygnięciu.
11. Jeśli dłużnik nie zapłaci w terminie albo
w pełnej wysokości rat ustalonych w rozstrzygnięciu
właściwego organu, pozostałą do zapłaty wierzytelność
staje się natychmiast wymagalna wraz z należnymi
odsetkami za zwłokę, w tym również z odsetkami o których mowa w pkt 10. Zapis o którym mowa w zdaniu
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poprzednim powinien zostać umieszczony w treści rozstrzygnięcia organu.
12. Wniosek o umorzenie, odroczenie lub rozłożenie wierzytelności na raty powinien być należycie uzasadniony i poparty odpowiednio stosownymi dokumentami, takimi jak:
a) oświadczenie o stanie majątkowym, sytuacji rodzinnej i ciężarach finansowych,
b) zaświadczenie o dochodach ( z zakładu pracy, kopie
odcinków renty lub emerytury, potwierdzenie
z PUP statusu osoby bezrobotnej),
c) zaświadczenie z ZUS o uiszczaniu składek,
d) postanowienie organu egzekucyjnego o nieskuteczności egzekucji,
e) orzeczenie lekarskie o stanie zdrowia lub niezdolności do pracy,
f) orzeczenie o upadłości dłużnika.
13. Jeśli wniosek nie czyni zadość wymaganiom
ustalonym w przepisach niniejszej uchwały, wzywa się
dłużnika do jego uzupełnienia z wyznaczeniem terminu
w oparciu o art. 64 § 2 kpa.
14. W stosunku do dłużników prowadzących działalność gospodarczą, stosowanie umorzeń oraz ulg
w spłacie należności określonych w pkt 1, pkt 3 lit. e i f,
w pkt 5, oraz w pkt 8 niniejszego Załącznika odbywa się
w ramach pomocy de minimis, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu
w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U
z 2007 r., Nr 59, poz. 404 z późn. zm) oraz rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r.
w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy
de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z dnia 28 grudnia 2006).
15. W odniesieniu do podmiotu prowadzącego
działalność gospodarczą, bez względu na formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania, stosowanie
umorzeń określonych w pkt 3 lit. e i f oraz ulg w spłacie
wierzytelności wskazanych w pkt 5 odbywa się
w ramach pomocy de minimis, zgodnie z warunkami
rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia
15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88
Traktatu do pomocy de minimis ( Dz. Urz. UE L 379
z dnia 28 grudnia 2006 r.)
a) przedsiębiorca może uzyskać pomoc, jeżeli wartość
tej pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy
de minimis otrzymanej przez tego przedsiębiorcę
w okresie bieżącego roku kalendarzowego i dwóch
poprzedzających go lat kalendarzowych, nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość 200 tyś. euro.
b) przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w sektorze transportu drogowego może uzyskać pomoc, jeżeli wartość tej pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy de minimis otrzymanej przez tego przedsiębiorcę w okresie bieżącego
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roku kalendarzowego i dwóch poprzedzających go
lat kalendarzowych nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość 100 tyś. euro.
c) przedsiębiorca nie może uzyskać pomocy, o której
mowa, jeżeli otrzymał pomoc publiczną w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się
do objęcia pomocą, a łączna wartość pomocy spowodowałaby przekroczenie dopuszczalnej intensywności pomocy.
16. Przedsiębiorca ubiegający się o pomoc de minimis na podstawie niniejszej uchwały dołącza do wniosku następujące dokumenty:
a) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku kalendarzowym, w którym
ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat kalendarzowych albo oświadczenie
o wielkości pomocy de minimis uzyskanej w tym
okresie, względnie oświadczenie o nieotrzymaniu
takiej pomocy,
b) informację o uzyskanej przez podmiot innej niż de
minimis pomocy dotyczącej tych samych kosztów
kwalifikowanych, na które udzielana jest pomoc
oraz o sytuacji ekonomicznej przedsiębiorcy - na
formularzu stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r.
w sprawie zakresu informacji przedstawianych
przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis
(Dz. U. z 2010 r. Nr 53, póz. 311),
c) sprawozdanie finansowe za okres 3 ostatnich lat
obrotowych, sporządzone zgodnie z przepisami
o rachunkowości.
17. Rozstrzygnięcie dotyczące umorzenia wierzytelności podejmuje Wójt Gminy Rzepiennik Strzyżewski, jeśli
wierzytelność główna nie przekracza kwoty 5.000,00 zł
18. W przypadku wierzytelności głównej przekraczającej kwotę 5.000,00 zł rozstrzygnięcie dotyczące
umorzenia wierzytelności podejmuje na wniosek Wójta,
Rada Gminy Rzepiennik Strzyżewski w formie uchwały.
19. Rozstrzygnięcie dotyczące odroczenia terminu
zapłaty wierzytelności lub rozłożenia na raty spłaty wierzytelności podejmuje Wójt Gminy Rzepiennik Strzyżewski.
20. Termin przewidziany na załatwienie wniosku
dłużnika w sprawie umorzenia wierzytelności pieniężnej,
odroczenia płatności lub rozłożenia jej na raty wynosi
do 30 dni od dnia złożenia wniosku. Rozstrzygnięcie
zapada w formie decyzji administracyjnej jeśli ustawa
tak stanowi.
Przewodniczący Rady Gminy
Aleksy Wołkowicz
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Załącznik nr 2
do uchwały Nr VIII/43/2011
Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski
z dnia 25 lipca 2011 r.

INFORMACJAZ DOKONANYCH UMORZEŃ ORAZ UDZIELONYCH ULG W SPŁACIE
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UCHWAŁA NR VI/69/2011
RADY GMINY SZCZUROWA
z dnia 14 lipca 2011 r.
w sprawie: Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na
terenie Gminy Szczurowa.
Na podstawie art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991
roku o systemie oświaty /tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r.
Nr 256, poz. 2572, z późn. zmianami/ oraz art. 18 ust. 2
pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym /tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r., Nr 142,

poz. 1591, z późn. zm./ RADA GMINY SZCZUROWA
uchwala, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr XXI/180/2005 Rady Gminy
Szczurowa z dnia 30 marca 2005 roku załącznik stanostan
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wiący Regulamin udzielania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na
terenie Gminy Szczurowa, otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała chodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Szczurowa.

Przewodniczący Rady Gminy
Kazimierz Tyrcha
Załącznik
do uchwały Nr VI/69/2011
Rady Gminy Szczurowa
z dnia 14 lipca 2011 r.

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Szczurowa
I. Zakres i cele pomocy materialnej dla uczniów.
§ 1.
Regulamin określa zakres pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, wychowanków i słuchaczy określonych w § 2, zamieszkałych na terenie
Gminy Szczurowa, uprawnionych do uzyskania pomocy
ze względu na trudną sytuację materialną wynikającą
z niskich dochodów na osobę w rodzinie, sposób ustalania wysokości i doboru form tej pomocy stosownie do
indywidualnych potrzeb ucznia, wychowanka lub słuchacza oraz tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego.
§ 2.
Prawo do socjalnej pomocy materialnej przysługuje
uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, wychowankom publicznych
i niepublicznych ośrodków realizujących obowiązek
szkolny lub obowiązek nauki oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb
społecznych, uprawnionym do pomocy zgodnie z przepisami ustawy dotyczącej systemu oświaty.
§ 3.
Celem pomocy materialnej jest udzielenie uprawnionym wsparcia w formie odpowiedniej do indywidualnej sytuacji bytowej rodziny i potrzeby osiągnięcia
zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji oraz pokonywania barier przeszkadzających w rozwoju dzieci
i młodzieży przez edukację.
§ 4.
Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze
socjalnym udzielanymi przez Gminę są :
1) stypendium szkolne,
2) zasiłek szkolny.
II. Podstawy kwalifikowania oraz ustalania form i wysokości pomocy materialnej.
§ 5.
1. Podstawą udzielenia pomocy materialnej w postaci
stypendium szkolnego jest trudna sytuacja materialna rodziny ucznia wynikająca z niskich dochodów na
jedną osobę w rodzinie, spowodowana występowa-

niem w niej bezrobocia, niepełnosprawności, ciężkiej
lub długotrwałej choroby, nieumiejętnością wypełniania przez rodziców lub opiekunów funkcji opiekuńczo - wychowawczych ze względu na niedostosowanie społeczne, alkoholizm lub narkomanię lub
gdy rodzina jest wielodzietna lub niepełna.
2. Podstawą udzielenia pomocy w postaci zasiłku szkolnego jest przejściowo trudna sytuacja materialna rodziny ucznia z powodu zdarzenia losowego.
§ 6.
1. Uprawnienie do ubiegania się o stypendium szkolne
przysługuje, jeżeli miesięczny dochód na osobę
w rodzinie ucznia nie przekracza kwoty dochodu,
o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, weryfikowanej w drodze rozporządzenia Rady Ministrów.
2. Do obliczenia dochodu na osobę w rodzinie, uprawniającego do ubiegania się o stypendium szkolne
stosuje się zasady określone w art. 8 ust. 3 -13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
§ 7.
Formami stypendium szkolnego są:
1) całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału
w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, realizowanych poza obowiązkowym planem nauczania,
w szczególności: przedmiotowych, językowych, komputerowych, korepetycyjnych i programu świetlicowego.
2) pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym polegająca
na zakupie podręczników, pomocy szkolnych, tornistrów, stroju na zajęcia wychowania fizycznego oraz innego wyposażenia uczniów wymaganego przez szkołę,
3) uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczom
kolegiów nauczycielskich, językowych lub służb społecznych położonych poza terenem Gminy Szczurowa, można przyznać stypendium w formie pokrycia
lub zmniejszenia kosztów korzystania z zajęć dodatkowych lub uzupełniających, zakupu podręczników
lub środków koniecznych do nauki oraz kosztów pobierania nauki poza miejscem zamieszkania, dotyczących zamieszkania, dojazdu, spożycia posiłków.
4) stypendium szkolne może być udzielone także w formie
świadczenia pieniężnego, na warunkach określonych w
ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
§ 8.
Zasiłek szkolny może być przyznany w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, określonej
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w § 7 pkt 2 lub w formie świadczenia pieniężnego na
pokrycie koniecznych wydatków związanych z nauką,
jednorazowo albo kilka razy w roku, niezależnie od
otrzymywanego stypendium szkolnego.

zamieszkałych na terenie Gminy Szczurowa, po przeprowadzeniu, na wniosek lub z urzędu, indywidualnego
postępowania w sprawie ustalenia podstaw, formy,
zakresu i wysokości świadczeń.

§ 9.

§ 13.

1. Wysokość i ilość przydzielonych świadczeń socjalnych jest uzależniona od wielkości środków otrzymanych w formie dotacji celowej.
2. Wyboru form pomocy materialnej należy dokonywać
w wyniku indywidualnej oceny sytuacji rodziny
ucznia, poziomu jej dochodów na jedną osobę, charakteru barier edukacyjnych i potrzeby pomocy oraz
niezbędności i adekwatności pomocy dla realizacji
programu edukacyjnego.
3. W zakresie doboru form pomocy i określania ich ilości,
a także czasokresu ich przyznania, należy również mieć
na względzie poziom dostępnych środków finansowych, ilość i rozmiar zgłoszonych potrzeb oraz optymalizację kosztów i skuteczności udzielonego wsparcia.
4. W zakresie przyznawania pomocy w warunkach ograniczonego poziomu dostępnych środków finansowych w Gminie, pierwszeństwa należy udzielać rodzinom o najniższych dochodach i rodzinom, w których występują najtrudniejsze sytuacje określone
w § 5 ust. 1 lub wypadki losowe.

1. Wniosek w sprawie przyznania uczniowi świadczenia
pomocy materialnej mogą złożyć :
1) rodzice lub opiekunowie prawni ucznia albo pełnoletni uczeń lub słuchacz,
2) dyrektor szkoły, kolegium lub ośrodka, określonych w § 2.
2. Wnioski w sprawie stypendium szkolnego na okres
roku szkolnego należy składać do 15 września każdego roku lub do 15 października w przypadku słuchaczy kolegiów, a wnioski w sprawie zasiłku szkolnego
w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku. W wyjątkowych i usprawiedliwionych wypadkach można rozpatrzyć wnioski o przyznanie stypendium szkolnego złożone w innych terminach.
3. Wnioski w sprawie przyznania uczniowi świadczenia
pomocy materialnej składa się w siedzibie uprawnionego organu, o którym mowa w §12, na formularzu,
którego wzór ustalony jest w załączniku do niniejszego Regulaminu.

§ 10.

§ 14.

Wysokość stypendium szkolnego ustala się
z uwzględnieniem następującej skali:
1) przy dochodach na jedną osobę w rodzinie w wysokości do 10 % kwoty dochodu, o której mowa w § 6
ust.1, zwanej dalej „ustaloną kwotą dochodu”, miesięczna wartość stypendium wynosi 100 % kwoty zasiłku rodzinnego, o której mowa w art.6 ust.2 pkt 2
ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach
rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255, z późn.zm.),
2) przy dochodach powyżej 10% do 30% ustalonej kwoty
dochodu, miesięczna wartość stypendium wynosi
90% kwoty zasiłku rodzinnego, o której mowa w art.6
ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.
o świadczeniach rodzinnych.
3) przy dochodach powyżej 30 % do 100 % ustalonej
kwoty dochodu, miesięczna wartość stypendium wynosi 80 % kwoty zasiłku rodzinnego, o której mowa
w art.6 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.
o świadczeniach rodzinnych.

III. Tryb i sposób przyznawania stypendium szkolnego
oraz zasiłku szkolnego.

1. W celu ustalenia wysokości dochodów na jedną osobę w rodzinie, do wniosku o świadczenie pomocy materialnej należy załączyć, z zastrzeżeniem ust.3, odpowiednio do źródeł osiąganych dochodów, zaświadczenia albo oświadczenie o wysokości dochodów netto członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym za miesiąc poprzedzający
miesiąc złożenia wniosku.
2. W przypadku posiadania gospodarstwa rolnego, należy uwzględnić wysokość miesięcznego dochodu
z 1 ha przeliczeniowego określoną w art. 8 ust. 9
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
weryfikowaną w drodze rozporządzenia Rady Ministrów.
3. W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla
ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia
albo oświadczenia o wysokości dochodów przedkłada
się zaświadczenie albo oświadczenie o korzystaniu ze
świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.
4. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1 i 3 składa się
pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie
fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest
obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej
treści : "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej
za złożenie fałszywego oświadczenia". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej
za składanie fałszywych zeznań.

§ 12.

§ 15

Pomoc materialną przyznaje w drodze decyzji administracyjnej uprawniony organ, upoważniony w §2
Uchwały Nr XXI/180/2005 Rady Gminy Szczurowa z dnia
30 marca 2005 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

1. Stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa, jeżeli:
1) dochód na osobę w rodzinie przekroczy kwotę, która wynika z przepisów wskazanych w § 6,
2) uczeń przerwał naukę lub został skreślony z listy
uczniów szkoły,

§ 11.
Przyznanie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego o charakterze socjalnym nie narusza prawa ucznia
do pomocy stypendialnej o charakterze motywacyjnym.
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3) uczeń otrzymał inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, które łącznie ze
stypendium szkolnym przekracza kwoty, o których
mowa w art. 90d ust. 13 ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty,
4) uczeń zmienił miejsce zamieszkania – poza obszar
Gminy Szczurowa.
2. Wnioskodawcy składający wniosek o przyznanie pomocy materialnej są zobowiązani niezwłocznie zawiadomić uprawniony organ, o którym mowa w §12,
o zmianie podstaw przyznania i ustalenia wysokości
świadczenia określonych w ust.1, pod rygorem zwrotu świadczenia wypłaconego nienależnie.
§ 16.
Postępowanie w sprawie przyznania pomocy materialnej obejmuje, stosownie do potrzeb w indywidualnych przypadkach, zasięgnięcie w sprawie sytuacji materialnej i społecznej rodziny oraz potrzeby i sposobu
udzielenia wsparcia, opinii dyrektora szkoły, kolegium
lub ośrodka albo wychowawcy, kierownika ośrodka
pomocy społecznej, lekarza rodzinnego, właściwej poradni lub pedagoga szkolnego lub innych odpowiednich
osób.
IV. Realizacja stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych.
§ 17.
1.

Organizacja przyznawania stypendiów szkolnych
i zasiłków szkolnych jest zadaniem uprawnionego organu, o którym mowa w §12, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Przyznane uczniom, wychowankom i słuchaczom stypendia szkolne i zasiłki szkolne są realizowane przez
szkoły, ośrodki realizujące obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, kolegia nauczycielskie i służb społecznych, inne uprawnione jednostki lub bezpośrednio
przez uprawniony organ, o którym mowa w §12.
§ 18.
Zadania uprawnionego organu, o którym mowa
w §12, w zakresie organizacji świadczeń pomocy materialnej obejmują :
1) prowadzenie prac planistycznych, rachunkowości
i sprawozdawczości środków finansowych koniecznych na pomoc materialną,
2) określanie sposobów i warunków wykonywania form
pomocy stypendialnej i zasiłkowej, określonych w § 7
i w § 8,
3) ustalenie zadań rzeczowych, dokumentacyjnych
i rozrachunkowych oraz nadzorowanie i kontrolowanie jednostek wymienionych w §17 ust.2 w zakresie
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świadczenia poszczególnych form przyznanej pomocy materialnej.
§ 19.
1. Organizując zajęcia edukacyjne szkoły są zobowiązane :
1) ustalić programy zajęć edukacyjnych i organizację
ich realizacji, stosownie do potrzeb wynikających
z decyzji stypendialnych,
2) wskazać nauczycieli odpowiednich do wymagań
programowych zajęć dydaktycznych,
3) prowadzić zajęcia po zakończeniu podstawowego
rozkładu nauki, biorąc pod uwagę wnioski wynikające z dojazdu dzieci do miejsca zamieszkania,
4) kształtować koszty zajęć z uwzględnieniem niezbędnych co do rodzaju i oszczędnych co do wysokości wydatków rzeczowych i osobowych,
5) prowadzić dokumentację realizowanych zajęć dydaktycznych, z potwierdzeniem korzystania z nich
przez uprawnionych uczniów,
6) przedstawiać uprawnionemu organowi, o którym
mowa w §12, informacje i sprawozdania z wykonanych świadczeń według ustalonych wymagań.
2. Programy zajęć dydaktycznych nie mogą obejmować
zakresu programu obowiązkowego szkoły, z wyjątkiem
zajęć wyrównawczych lub korepetycyjnych. Zajęcia
dodatkowe powinny być oparte na wymaganiach
przewidzianych dla postępowań kwalifikacyjnych do
szkół wyższego stopnia oraz brać pod uwagę poziom
wiedzy, zdolności i zainteresowania uczestników.
3. Dodatkowe zajęcia językowe lub komputerowe mogą
być organizowane przez przygotowane do tego szkoły.
§ 20.
1. Stypendia szkolne i zasiłki szkolne przyznane w formie świadczenia pieniężnego mogą być wypłacane
stosownie do indywidualnych potrzeb gotówką lub
na rachunek bankowy, przez organ, o którym mowa
w §12, za pośrednictwem właściwej szkoły, placówki
lub kolegium albo bezpośrednio w kasie jednostki
organizacyjnej wymienionej w § 12.
2. Wypłata stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego
może nastąpić za potwierdzeniem odbioru do rąk rodzica lub prawnego opiekuna dziecka, do rąk ucznia,
który ukończył lat 13 za pisemną zgodą jego rodziców lub prawnych opiekunów lub bezpośrednio pełnoletniemu uczniowi, wychowankowi lub słuchaczowi, chyba że stwierdzono istnienie względów
prawnych lub wychowawczych nakazujących zastosowanie innego odpowiedniego sposobu wypłaty.
Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Tyrcha
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POROZUMIENIE NR DIT/30/2011
z dnia 1 lipca 2011 r.
Pomiędzy Zarządcą Dróg Powiatu Tatrzańskiego,
zwanym dalej ,,Powierzającym" w imieniu, którego działa Zarząd Powiatu Tatrzańskiego z siedzibą: ul. Chramcówki 15, 34 - 500 Zakopane, reprezentowany przez:
Andrzeja Gąsienicę – Makowskiego - Starostę Tatrzańskiego Andrzeja Skupnia – Wicestarostę Tatrzańskiego
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Pani Reginy
Tokarz a 2. Zarządcą Dróg Miasta Zakopane – Burmistrzem Miasta Zakopane - Januszem Majchrem, zwanym dalej ,,Przejmującym", przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Pani Heleny Mamcarz
w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta Zakopane
wykonania zadania p.n.: „Zarządzanie przystankami
zlokalizowanymi w ciągu dróg powiatowych
ul. Oswalda Balzera oraz ul. Powstańców Śląskich
do granic administracyjnych Miasta Zakopane."
§ 1. 1. Działając na podstawie:
1) art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r.,
Nr 142, poz. 1591 ze zm.),

2) art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1592 ze zm.),
3) art. 19 ust.4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19 poz. 115 ze zm.)
4) art. 3 ust. 2 pkt 3a, ustawy z dnia 13 września 1996
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. (Dz. U.
z 2005r. Nr 236 poz. 2008 z późn. zm.),
5) art. 15, 16 i 18 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r.
„o publicznym transporcie zbiorowym” (Dz. U. z 2011 r.
Nr 5, poz. 13).
6) uchwały Nr VIII/50/11 Rady Powiatu Tatrzańskiego
z dnia 9 czerwca 2011r.
7) uchwały Nr XI/141/2011 Rady Miasta Zakopane z dnia
26 maja 2011r. Powierzający powierza Przejmującemu
zarządzanie przystankami autobusowymi zlokalizowanymi w ciągu dróg powiatowych nr P1648K
ul. Oswalda Balzera oraz nr P1656K ul. Powstańców
Śląskich do granic administracyjnych Miasta Zakopane, a Przejmujący przyjmuje to zadanie.

Przystanki zlokalizowane w ciągu drogi nr P1648K ul. Oswalda Balzera:
lp.
nazwa przystanku
lokalizacja
Urządzenia
1
Bystre
strona lewa/prawa,
słupek/wiata
2
Bory
strona lewa/prawa,
słupek/wiata
3
Jaszczurówka
strona lewa/prawa,
wiata/słupek
4
Chłabówka Górna
strona lewa/prawa,
słupek/słupek
5
Cyrhla
strona lewa/prawa,
wiata/słupek
6
Brzeziny
strona lewa/prawa,
wiata/słupek
Przystanki zlokalizowane w ciągu drogi nr P1656K ul. Powstańców Śląskich:
1
Górka
strona lewa/prawa
słupek/słupek
2
Hotel Kasprowy
strona lewa/prawa
słupek/słupek
3
Czajki
strona lewa/prawa
słupek/słupek
2. Powierzający powierza, a Przejmujący przyjmuje do wykonania zadanie określone w ust. 1, tj. funkcję
zarządcy przystanków, opisanych w ust. l, a w szczególności w zakresie jego kompetencji i obowiązków określonych art. 3 ust. 2 pkt 3a, ustawy z dnia 13 września
1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. (Dz.
U. z 2005r. Nr 236 poz. 2008 z późn. zm.), 18 ustawy
z dnia 16 grudnia 2010r. „o publicznym transporcie
zbiorowym” (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13).
3. Przejmujący zobowiązuje się do wykonania powierzonego zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z Ustawą o publicznym transporcie zbiorowym, Ustawą o transporcie drogowym, Ustawą o drogach publicznych, ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Prawem budowlanym, Prawem zamówień publicznych oraz Prawem ochrony środowiska.
§ 2. 1. Przejmujący z tytułu realizacji zadań objętych
porozumieniem ponosi wszelką odpowiedzialność wobec Powierzającego i osób trzecich.
2. W ramach powierzonych zadań Przejmujący
upoważniony jest do wydawania uzgodnienia zasad

korzystania z przystanków dla przewoźników, oraz pobierania opłat za korzystanie z tych przystanków.
3. Zadania powierzone niniejszym porozumieniem
Przejmujący będzie wykonywał w formach przewidzianych prawem.
§ 3. 1. Powierzający będzie pobierał opłaty za korzystanie z przystanków zgodnie z przyjętą uchwałą
Rady Miasta Zakopane z dnia 31.03.2011r. Nr VII/80/2011
„w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie
z przystanków komunikacyjnych”.
2. Wpływy z opłat za korzystanie z przystanków
komunikacyjnych, Przejmujący zobowiązuje się wykorzystać wyłącznie na realizację przyjętych zadań
§ 4. Powierzający zastrzega sobie prawo kontrolowania i dokonywania oceny prowadzenia zadań powierzonych.
§ 5. Przejmujący zobowiązuje się wobec Powierzającego do usuwania i pokrywania kosztów wszelkich
szkód oraz zaspakajania roszczeń związanych z realizacją
zadań będących przedmiotem porozumienia, a w szczególności Przejmujący będzie ponosił wszelką odpowie-
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dzialność cywilną za wszelkie szkody związane
z realizacją porozumienia, w tym również za szkody
poniesione przez osoby trzecie w przypadkach ich powstania z przyczyny leżącej po stronie Przejmującego.
§ 6. 1. Porozumienie zawarto na czas nieokreślony.
Każdej ze stron przysługuje prawo pisemnego wypowiedzenia porozumienia z zachowaniem trzymiesięcznego wypowiedzenia na koniec roku kalendarzowego.
2. W razie rażącego naruszenia przez jedną ze
stron postanowień niniejszego porozumienia lub nienależytego jego wykonania, druga strona ma prawo rozwiązać porozumienie bez zachowania terminu wypowiedzenia przez oświadczenie złożone drugiej stronie na
piśmie.
3. Przekazanie przystanków objętych niniejszym
porozumieniem, nastąpi w formie pisemnego protokołu
zdawczo - odbiorczego.

Poz. 4564,4565

2. Do niniejszego porozumienia mają zastosowanie przepisy ustawy o drogach publicznych, Prawa budowlanego oraz Kodeksu cywilnego.
§ 8. Spory wynikłe z niniejszego porozumienia podlegać będą orzecznictwu sądu właściwego dla siedziby
Powierzającego.
§ 9. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§ 10. Porozumienie sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach: 2 dla Powierzającego, 2 dla Przejmującego.
Starosta Tatrzański:
Andrzej Gąsienica - Makowski

Burmistrz
Miasta Zakopane:
Janusz Majcher

Wicestarosta Tatrzański:
Andrzeja Skupień

§ 7. 1. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają
formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4564

4565
4565

Aneks nr 1
z dnia 19 sierpnia 2011 r.
pomiędzy: 1. Zarządcą Dróg Powiatu Tatrzańskiego,
zwanym dalej ,,Powierzającym" w imieniu, którego działa Zarząd Powiatu Tatrzańskiego z siedzibą: ul. Chramcówki 15, 34 - 500 Zakopane, reprezentowany przez:
Andrzeja Gąsienicę – Makowskiego - Starostę Tatrzańskiego Andrzeja Skupnia – Wicestarostę Tatrzańskiego
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Pani Reginy
Tokarz 2. Zarządcą Dróg Miasta Zakopane – Burmistrzem Miasta Zakopane - Januszem Majchrem, zwanym dalej ,,Przejmującym", przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Pani Heleny Mamcarz o następującej treści:

2. Wpływy z opłat za korzystanie z przystanków
komunikacyjnych, Przejmujący zobowiązuje się wykorzystać wyłącznie na realizację przyjętych zadań
§ 2. Pozostałe postanowienia porozumienia nie
ulegają zmianie.
§ 3. Niniejszy aneks podlega publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§ 4. Porozumienie sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach: 2 dla Powierzającego 2 dla Przejmującego.

§ 1. Nowe brzmienie otrzymuje § 3 porozumienia:
1. Przejmujący będzie pobierał opłaty za korzystanie z przystanków zgodnie z przyjętą uchwałą Rady
Miasta Zakopane z dnia 31.03.2011r. Nr VII/80/2011
„w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie
z przystanków komunikacyjnych”.

4565

Starosta Tatrzański:
Andrzej Gąsienica - Makowski
Wicestarosta Tatrzański:
Andrzeja Skupień

Burmistrz
Miasta Zakopane:
Janusz Majcher
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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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