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UCHWAŁA NR XI/167/11
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
z dnia 31 sierpnia 2011 r.
zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2011 rok w działach 010, 150, 600, 700, 710, 720, 750, 758, 851,
852, 853, 921.
Na podstawie art. 18 pkt 6 i pkt 19 lit. „d” ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm) art. 212,
art. 214 pkt. 1, 2, art. 215, art. 217, art. 235-237, ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm) Sejmik Województwa Małopolskiego uchwala, co następuje:
§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu Województwa
Małopolskiego o kwotę 46 129 320 zł, w tym:
- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1 690 176 zł
- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 47 819 496 zł
§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu Województwa
Małopolskiego o kwotę 33 227 217 zł, w tym:
- wydatki bieżące o kwotę 1 162 329 zł
- wydatki majątkowe o kwotę 32 064 888 zł
§ 3. Zwiększa się deficyt budżetu Województwa
o kwotę 12 902 103 zł tj. do kwoty 185 308 351 zł.
Deficyt zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 107 893 215 zł oraz wolnych
środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych kwocie 77 415 136 zł.
§ 4. Zwiększa się przychody o kwotę 14 602 103 zł.
Zwiększa się rozchody o kwotę 1 700 000 zł.
§ 5. § 12 pkt. 2 i 3 przyjmuje brzmienie:
„2. finansowanie planowanego deficytu budżetu Województwa do kwoty 107 893 215 zł w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych
ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 55 606 647 zł”.
„3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu
emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych
kredytów i pożyczek do kwoty 25 741 835 zł”.
§ 6. § 13 pkt 6 przyjmuje brzmienie:
„6. udzielania w trakcie realizacji budżetu poręczeń do
kwoty 8 600 000 zł”
§ 7. W uchwale Nr V/45/11 Sejmiku Województwa
Małopolskiego z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie
budżetu Województwa Małopolskiego na rok 2011, zmienionej uchwałami: Nr 116/11 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 8 lutego 2011 r. Nr 135/11 Zarządu
Województwa Małopolskiego z dnia 10 lutego 2011 r.,
Nr 164/11 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia
17 lutego 2011 r., Nr 216/11 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 24 lutego 2011 r., Nr VI/64/11 Sejmiku
Województwa Małopolskiego z dnia 28 lutego 2011 r.,
Nr 244/11 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia
1 marca 2011 r., Nr 260/11 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 8 marca 2011 r., Nr 299/11 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 17 marca 2011 r.,
Nr 302/11 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia
22 marca 2011 r., Nr VII/84/11 Sejmiku Województwa

Małopolskiego z dnia 28 marca 2011 r., Nr 350/11 Zarządu
Województwa Małopolskiego z dnia 29 marca 2011 r.,
Nr 366/11 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia
31 marca 2011 r., Nr 432/11 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 kwietnia 2011 r., Nr VIII/116/11 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 18 kwietnia 2011 r.,
Nr 463/11 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia
21 kwietnia 2011 r., Nr 486/11 Zarządu Województwa
Małopolskiego z dnia 28 kwietnia 2011 r., Nr 507/11 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 5 maja 2011 r.,
Nr 564/11 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia
24 maja 2011 r., Nr IX/132/11 Sejmiku Województwa
Małopolskiego z dnia 31 maja 2011 r., Nr 588/11 Zarządu
Województwa Małopolskiego z dnia 31 maja 2011 r.,
Nr 639/11 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia
14 czerwca 2011 r., Nr 720/11 Zarządu Województwa
Małopolskiego z dnia 28 czerwca 2011 r., Nr X/150/11
Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 1 lipca 2011 r.,
Nr 801/11 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia
7 lipca 2011 r., Nr 831/11 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 lipca 2011 r., Nr 842/11 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 19 lipca 2011 r., Nr 900/11
Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 28 lipca
2011 r., Nr 907/11 Zarządu Województwa Małopolskiego
z dnia 9 sierpnia 2011 r., Nr 941/11 Zarządu Województwa
Małopolskiego z dnia 16 sierpnia 2011 r., wprowadza się
następujące zmiany:
- w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany
z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
- w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany
z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały
- w załączniku Nr 2a wprowadza się zmiany
z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały
- w załączniku Nr 3 wprowadza się zmiany
z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały
- w załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany
z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały
- w załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany
z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały
- w załączniku Nr 6 wprowadza się zmiany
z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały
- w załączniku Nr 9 wprowadza się zmiany
z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały
- w załączniku Nr 10 wprowadza się zmiany
z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały
- w załączniku Nr 13 wprowadza się zmiany
z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały

zgodnie
zgodnie
zgodnie
zgodnie
zgodnie
zgodnie
zgodnie
zgodnie
zgodnie
zgodnie

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi
Województwa Małopolskiego.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego
Kazimierz Barczyk
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UZASADNIENIE
Dokonuje się zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2011 rok:
I. ze względu na długotrwałą procedurę rozliczenia
wniosków o płatność (refundacja nastąpi w 2012 r.)
zmniejsza się dochody z tytułu:
1. dotacji celowej 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 w dz. 758
– Różne rozliczenia, rozdz. 75861 – Regionalne
Programy Operacyjne 2007-2013 w kwocie
35 329 628 w ramach zadań pn:
- Modernizacja drogi woj. nr 780 Kraków Chełmek Etap II – 1 608 750 zł
- Modernizacja drogi woj. nr 776 Kraków - Proszowice - Ostrów – 7 537 262 zł
- Modernizacja drogi woj. 956/955/967 Biertowice - Łapczyca Etap I: Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 967 na odcinku Myślenice Łapczyca – 3 504 000 zł
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 967 na
podjazdach pod górę Borzęcką – 1 600 359 zł
- Budowa mostu wraz z dojazdami w ciągu DW
969 w m. Kluszkowce - 12 580 zł
- System Zarządzania Drogami Województwa
Małopolskiego – 25 163 zł
- Przebudowa DW nr 783 na odcinku Wolbrom –
Miechów – 16 150 zł
- Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 977 na
odcinku Tarnów - Konieczna – 2 672 697 zł
- Inteligentny System Sterowania Ruchem dla
Regionu Podhalańskiego – 360 219 zł
- Przebudowa DW 768 na odcinku Górka Szczurowa - Rudy Rysie - 5 740 zł
- Przebudowa DW 982 wraz z mostem na rzece
Breń – 957 233 zł
- Przebudowa DW 964 na odcinku Uście Solne –
Rylowa - 5 740 zł
- Obwodnica Proszowic - Indykatywny Plan Inwestycyjny MRPO - 1 499 550 zł
- Obwodnica Podegrodzia- Indykatywny Plan
Inwestycyjny MRPO – 4 457 220 zł
- Obwodnica Szczurowej - Indykatywny Plan
Inwestycyjny MRPO – 4 866 794 zł
- Zakupy taboru kolejowego - Indykatywny Plan
Inwestycyjny MRPO - 6 200 171 zł
2. środków na dofinansowanie inwestycji przewidzianej do realizacji w ramach Programu Europejska Współpraca Terytorialna – Program
Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita
Polska – Republika Słowacka (dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60013 – Drogi publiczne
wojewódzkie) o kwotę 8 224 175 na zadaniu pn.:
Modernizacja dróg woj. 962 Jabłonka - Lipnica
Wielka - granica Państwa Jednocześnie celem
zapewnienia finansowania w/w projektów
o kwotę 37 353 632 zł zwiększa się kredyt pomostowy na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami europejskimi.
II. zmniejsza się dochody o kwotę 3 399 132 zł z tytułu
dotacji celowej w ramach programów finansowa-

Poz. 4566

nych 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 (dz. 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75861 – Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013), w związku z otrzymaniem refundacji wydatków finansowanych z kredytu pomostowego na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu
UE w 2010 r. (planowano w 2011 r.).
III. zwiększa się dochody w dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01008 – Melioracje wodne o kwotę 200
zł z tytułu zwrotu przez osobę fizyczną nadpłaty dokonanej w 2010 r. przez Województwo Małopolskie
z tytułu nabycia nieruchomości z przeznaczeniem
na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zbiornik
Skrzyszów na potoku Korzeń w gminie Skrzyszów”
IV. zmniejsza się dochody o kwotę 52 500 zł z tytułu
refundacji przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. (lidera) oraz wydatki o kwotę
70 000 zł (w tym wkład UE – 44 625 zł, budżet państwa – 7 875 zł, budżet województwa – 17 500 zł)
w Departamencie Rozwoju Gospodarczego w dz.
750 – Administracja publiczna, rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego na zadaniu budżetowym pn.: Business in Małopolska Inwestycja w Przyszłość - Działanie 8.1 MRPO.
W związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo –
finansowego Projektu zlecenie wykonania toreb
konferencyjnych na laptopy (zaplanowanego na
2011 r.) zostaje przesunięte na 2012 rok. Torby będą wykorzystywane podczas konferencji organizowanej w 2012 r. Planowane na 2011 rok wydatki po
zmianach wynoszą 369 519 zł (w tym: wkład budżetu województwa – 92 380 zł, wkład UE – 235 568 zł,
wkład budżetu państwa – 41 571 zł).
V. zwiększa się dochody i wydatki z tytułu:
1. wpływów z usług za scalenia gruntów z tytułu
realizacji prac wokół autostrady A-4 w kwocie
123 640 zł w dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo,
rozdz. 01004 - Biura geodezji i terenów rolnych
w Krakowskim Biurze Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie. Środki planuje się przeznaczyć na realizację zadań pn.: Utrzymanie Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych
(16 187 zł) na zakupy materiałów, różne opłaty,
usługi oraz podatek od towarów i usługi na zadanie pn. Scalenia gruntów (107 453 zł) na realizację umowy z Małopolskim Biurem Geodezji
i Terenów Rolnych w Tarnowie Sp. z o.o. na
wykonanie czynności związanych z pracami scaleniowymi.
2. odszkodowania wypłaconego przez Towarzystwo
Ubezpieczeń i Reasekuracji „Warta” w kwocie
283 305 zł w dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdz.
01008 – Melioracje wodne za szkody powstałe podczas powodzi w 2010 r. - zalane budynki przepompowni Wola Rogowska i Jawiszowice. Kwotę odszkodowania przeznacza się na zadanie budżetowe
pn.: Utrzymanie i eksploatacja wód i urządzeń
wodnych będących w administracji Małopolskiego
Zarządu
Melioracji
i Urządzeń
Wodnych
w Krakowie tj. na zakup nowego wyposażenia,
wymianę smarowniczek w agregatach pompowych oraz malowanie hali w budynku przepompowni w m. Wola Rogowska (54 676 zł). Pozostałą
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część odszkodowania w wysokości 228 629 zł przeznacza się m.in. na remont budynku wraz z przebudową dachu na pompowni Kwików, remont 4 szt.
silników do pomp w przepompowniach Kwików
oraz Dąbrówki Breńskie, naprawę uszkodzeń budynku oraz ogrodzenia na pompowni Wawrzeńczyce oraz założenie monitoringu w 15 obiektach
przepompowni melioracyjnych
3. dotacji celowej z Miasta Krakowa o kwotę 150 000 zł,
w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92113 – Centra kultury i sztuki na
działalność prowadzonego wspólnie przez Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się”, Miasto Kraków oraz Województwo Małopolskie Instytutu
Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II
w Krakowie.
4. zwrotu przez Nowy Szpital w Olkuszu Sp. z o.o.
oraz Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z Olkusza kosztów postępowania
kasacyjnego w kwocie 360 zł (dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie). Środki w wysokości 80% w/w
zwrotu, tj. w kwocie 340 zł przeznacza się na
wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla
radcy prawnego UMWM z tytułu zastępstwa
procesowego (dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75018 - Urzędy marszałkowskie, Departament Organizacyjno - Prawny, zadanie budżetowe pn.: Pomoc Techniczna Priorytet 9 PT
MRPO - Zasoby ludzkie; wydatki niekwalifikowalne Projektu). Ponadto w związku z wyrokiem
sądu, Nowy Szpital w Olkuszu Sp. z o.o. oraz
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.
z o.o. z Olkusza, zostały zwrócone opłaty sądowe poniesione przez UMWM w kwocie 200 zł,
z czego 85% (tj. 170 zł) zostanie zwrócone do
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (dz. 750 Administracja publiczna, rozdz. 75018 - Urzędy
marszałkowskie, Departament Polityki Regionalnej, zadanie budżetowe pn.: Zarządzanie finansowe MRPO - Priorytet 9 PT MRPO).
5. wpłaty kwoty 125 140 zł (dz. 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71095 – Pozostała działalność) oraz
wydatki o kwotę 25 140 zł na zadanie budżetowe
pn.: Promocja gospodarcza realizowane przez Departament Rozwoju Gospodarczego (dz. 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71095 – Pozostała działalność – 14 070 zł) i na zadanie budżetowe pn.: Promocja Województwa realizowane przez Departament Turystki, Sportu i Promocji (dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 11 070 zł) w związku z planowanym podpisaniem umowy między
Województwem Małopolskim a Międzynarodowym Portem Lotniczym im. Jana Pawła II KrakówBalice Sp. z o.o., której przedmiotem będzie zakup
przez MPL im. J.P.II Kraków-Balice Sp. z o.o. usług
promocyjnych związanych z organizacją wydarzeń
podczas XXI Forum Ekonomicznego w KrynicyZdroju (w dniach 7-10 września br.).
6. wpłaty od firm (Metro Group Basset Management
Sp. z o.o. - 1 415 zł, „Przewozy Regionalne” Sp.
z o.o. - 1 500 zł oraz ABB Sp. z o.o. - 5 100 zł),
z którymi planowane jest podpisanie porozumienia w sprawie współpracy przy organizacji
Małopolskiej Nocy Naukowców 2011 w łącznej
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kwocie 8 015 zł (dz. 150 - Przetwórstwo przemysłowe, rozdz. 15011 - Rozwój przedsiębiorczości)
na zadanie budżetowe pn.: Projekt „Noc Naukowców 2011” realizowane w ramach 7 Programu Ramowego Unii Europejskiej przez Departament Rozwoju Gospodarczego.
W ramach współpracy firmy umożliwią Województwu prowadzenie działań promujących wydarzenie (w terminie 17-18 września br.) poprzez
wsparcie finansowe wydarzenia (5 100 zł), dystrybucję ulotek, plakatów i ekspozycję roll-up na
terenie pasażu Centrum Handlowego M1 w Krakowie (1 415 zł), poprzez ekspozycję 200 plakatów w pociągach kursujących na terenie Małopolski (w okresie co najmniej 2 tygodni poprzedzających wydarzenie – 1 500 zł). Województwo
natomiast w ramach współpracy będzie świadczyć usługi promocyjne na rzecz firm poprzez
zamieszczenie ich logotypów jako Partnerów
Wspierających Projekt na materiałach promujących „Małopolską Noc Naukowców 2011” oraz
zakup cukierków promocyjnych dla uczestników
wydarzenia
7. dotacji celowej i odsetek wpłaconych przez beneficjentów PO KL w kwocie 153 800 zł
w związku z nieterminowym zwrotem dotacji
w dz. 150 - Przetwórstwo przemysłowe, rozdz.
15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki
i przedsiębiorczości - 39 900 zł i w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,
rozdz. 85395 – Pozostała działalność – 113 900 zł
(zadanie budżetowe pn.: Zwroty dotacji PO KL
w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie).
Powyższe środki zostaną zwrócone do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.
8. kar umownych za nieterminowe lub niewłaściwe
wykonanie umowy:
- dotyczącej publikacji artykułu informacyjno –
promocyjnego w prasie codziennej o zasięgu
ogólnopolskim o kwotę 102 zł w dz. 150 - Przetwórstwo przemysłowe, rozdz. 15013 – Rozwój
kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości w ramach projektu pn. „Broker innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju
systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski"
- Poddziałanie 8.2.1 PO KL w Departamencie
Rozwoju Gospodarczego.
- przez Panią Monikę Wojnarowską oraz ASM –
Centrum Badań i Analiz Rynku (dochody
o kwotę 26 925 zł i wydatki o kwotę 22 886 zł)
w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz.
75018 – Urzędy marszałkowskie w ramach zadania budżetowego pn. Pełnienie funkcji Instytucji Pośredniczącej komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
2007-2013 - Priorytet 10 PT PO KL w Departamencie Polityki Regionalnej.
9. odsetek bankowych od przekazanych zaliczek
w kwocie 4 307 zł, wpłaconych przez beneficjentów MRPO realizujących:
- Działanie 3.2 MRPO - Rozwój produktu dziedzictwa kulturowego – 21 zł (dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz.
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami przez Parafię Rzymsko – Katolicką
przy Bazylice Grobu Bożego w Miechowie;
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zadanie budżetowe pn.: Zwrot dotacji
w Departamencie Funduszy Europejskich),
- Działanie 4.2 - Zwiększenie roli transportu zbiorowego w obsłudze regionu - 433 zł (dz. 600 Transport i łączność, rozdz. 60002 - Infrastruktura kolejowa przez PKP Polskie Linie Kolejowe; zadanie budżetowe pn.: Zwrot dotacji
w Departamencie Funduszy Europejskich),
- Działania 6.3 MRPO - Poprawa bezpieczeństwa
mieszkańców, w tym socjalnego i zdrowotnego – 3 853 zł (dz. 852 - Pomoc społeczna,
rozdz. 85295 – Pozostała działalność przez
Konwent O.O. Bonifratrów z siedzibą w Konarach – Zielonej - 1 896 zł oraz Fundację
Wspólnota Nadziei – 1 957 zł; zadanie budżetowe pn.: Zwrot dotacji w Departamencie
Funduszy Europejskich). Powyższe środki
zostaną zwrócone do Ministerstwa Rozwoju
Regionalnego.
10. odsetek wpłaconych przez beneficjenta Działania
3.4 ZPORR „Mikroprzedsiębiorstwa” w kwocie
121 zł w dz. 150 - Przetwórstwo przemysłowe,
rozdz. 15011 - Rozwój przedsiębiorczości, zadanie
budżetowe pn.: Zwrot dotacji w Departamencie
Funduszy Europejskich. Powyższe środki zostaną
zwrócone do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
VI. przenosi się dochody w:
1. dz. 600 – Transport i łączność, 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie w kwocie 694 800 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej. Kwota
powyższa stanowi udział Polskich Kolei Linowych S.A.,a nie jak wcześniej planowano pomoc jednostki samorządu terytorialnego, we
współfinansowaniu zadania pn. "Przebudowa
włączenia komunikacyjnego stacji narciarskiej
„Mosorny Groń” do DW nr 957 Białka - Nowy
Targ w msc. Zawoja.
2. dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85111 – Szpitale
ogólne w kwocie 127 500 zł między paragrafami
klasyfikacji budżetowej dochodów w związku
z naliczeniem kary umownej w ramach Projektu
pn. Poprawa efektywności energetycznej poprzez
wprowadzenie systemów energii odnawialnej
oraz modernizacja instalacji grzewczych w wybranych, publicznych wojewódzkich zakładach opieki
zdrowotnej realizowanego w ramach Polsko –
Szwajcarskiego Programu Współpracy. Przedmiot
zamówienia, dotyczący przygotowania dokumentacji technicznej niezbędnej do realizacji Projektu,
został odebrany 50 dni po terminie zapisanym
w umowach z uwagi na nienależyte wykonanie
przedmiotu umowy przez wykonawcę.
VII. zwiększa się wydatki w:
1. dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w Departamencie Rozwoju Gospodarczego na zadanie
budżetowe pn.: Gospodarowanie mieniem Województwa w Departamencie Rozwoju Gospodarczego na zabezpieczenie środków na zapłacenie różnicy wartości jaka powstała w wyniku zamiany nieruchomości pomiędzy Województwem
Małopolskim a Gminą Miejską Kraków. W 2009 r.
doszło do sfinalizowania wspólnego przedsięwzięcia Województwa Małopolskiego i Gminy
Miejskiej Kraków, polegającego na ostatecznym
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uregulowaniu stosunków własnościowych jednostek kultury tj. Muzeum Historycznego Miasta
Krakowa i Ośrodka Dokumentacji Sztuki Tadeusza
Kantora „Cricoteka”, czyli I etapu zamian nieruchomości. W wyniku różnicy wartości zamienionych wówczas nieruchomości, Województwo
dłużne jest Gminie 148 550 zł, co zgodnie z aktem
notarialnym zamiany (z dnia 22 października 2009 r.),
winno być rozliczone w formie innej nieruchomości w okresie 2 lat od zawarcia umowy zamiany
nieruchomości lub w gotówce.
2. dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej, rozdz. 85332 – Wojewódzkie urzędy
pracy w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie na zadaniu budżetowym pn. Zapewnienie
organizacyjnych i administracyjnych warunków
realizacji zadań o kwotę 35 175 zł w związku
z koniecznością wypłacenia odprawy emerytalnej pracownikowi WUP w Krakowie, który planuje rozwiązanie umowy o pracę z końcem III
kwartału b.r.
VIII. zmniejsza się wydatki w:
1. dz. 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego w Departamencie Polityki Regionalnej w kwocie 600 000 zł
z zadania budżetowego pn. Planowanie przestrzenne w Województwie Małopolskim.
W ramach zadania zaplanowano środki w wysokości 800 000 zł na wykonanie koncepcji przestrzennych, poszerzonych o zagadnienia ekonomiczne, dla infrastruktury transportowej dla wybranych
przedsięwzięć
drogowych,
które
w znaczny sposób usprawnią ruch w Województwie Małopolskim. Koncepcja ta jako dokument
planowania strategii transportowej (projekt
SRWM na lata 2011- 2020 – schemat koncepcji
docelowego układu transportowego w Małopolsce) będzie częścią Planu Zagospodarowania
Przestrzennego Województwa Małopolskiego.
Z uwagi na obszerność sporządzanego dokumentu (ogłoszono postępowanie przetargowe na
opracowanie koncepcji przestrzennych dróg) wydłużono termin realizacji przedsięwzięcia do 2013 r.
2. dz. 720 - Informatyka, rozdz. 72095 – Pozostała
działalność w Departamencie Rozwoju Gospodarczego w ramach zadania budżetowego pn.:
a) Małopolska Sieć Szerokopasmowa - Działanie 1.2 MRPO o kwotę 22 103 907 zł (wkład
budżetu UE planowany do sfinansowania
kredytem pomostowym na prefinansowanie
projektów współfinansowanych środkami
pochodzącymi z budżetu UE) w związku ze
zmianą koncepcji Projektu, która zakłada realizację Projektu przez powołaną (Uchwała
nr X/164/11 Sejmiku WM z dnia 8 lipca 2011
roku) jednoosobową spółkę pod firmą „Małopolska Sieć Szerokopasmowa” z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie. Celem powołanej spółki będzie pozyskanie środków finansowych na realizację
Projektu pn.: Małopolska Sieć Szerokopasmowa a następnie zaprojektowanie, budowa oraz eksploatacja infrastruktury telekomunikacyjnej powstałej w ramach Projektu.
b) Wirtualne Muzea Małopolski – Działanie 1.2
MRPO o kwotę 10 556 700 zł w tym wkład bu-
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dżetu województwa – 1 799 256 zł, wkład budżetu UE – 8 757 444 zł planowane do sfinansowania kredytem pomostowym na prefinansowanie
projektów
współfinansowanych
środkami
pochodzącymi
z budżetu
UE
(tj. w dz. 720 - Informatyka, rozdz. 72095 – Pozostała działalność w Departamencie Rozwoju
Gospodarczego o kwotę 3 561 443 zł, w tym:
wkład budżetu województwa – 770 120 zł,
wkład budżetu UE – 2 791 323 zł oraz w dz. 921
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice
i kluby w Małopolskim Instytucie Kultury
w Krakowie o kwotę 6 995 257 zł, w tym: wkład
budżetu województwa – 1 029 136 zł, wkład
budżetu UE – 5 966 121 zł). W związku
z przyjęciem Projektu do realizacji (Uchwała
Nr 633/11 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 9 czerwca 2011 roku) oraz zmienionym harmonogram rzeczowo-finansowym
Projektu zaplanowane na rok 2011 przetargi na
dostawę serwerów wraz z oprogramowaniem,
kolokację serwerów oraz wyposażenie sprzętowe i oprogramowanie Regionalnej Pracowni
Digitalizacji a także zakup systemu do zarządzania wirtualnymi ekspozycjami zostały przeniesione na rok 2012. W 2011 roku środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenie dla
osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację Projektu oraz dla doradcy technologiczno
– prawnego, na prace związane z adaptacją
pomieszczenia na potrzeby RPD i prace Rady
Ekspertów. Powyższe zmiany oraz dostosowanie do harmonogramu rzeczowo-finansowego do wytycznych IZ MRPO powodują
zmniejszenie całkowitej wartości zadania
o kwotę 669 768 zł (w tym: środki własne WM
o kwotę 179 999 zł, fundusze UE o kwotę
489 769 zł) tj. do kwoty 12 535 282 zł (w tym:
wkład budżetu województwa – 2 469 612 zł,
wkład UE – 10 065 670 zł).
c) Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet szansą na lepszy start w przyszłość dla
uczniów Małopolski - Działanie 8.3 PO IG
o kwotę 24 134 zł. Na 2011 r. planowana była
promocja Projektu, lecz z uwagi na realizację
Projektu w latach 2011 - 2013 podjęto decyzję
o podziale tego przedsięwzięcia na etapy (etap
I-II w 2011r., etap III-IV w 2012 r. i etap V
w 2013 r.). W 2011 r. planowane jest przeprowadzenie zamówienia publicznego na promocję projektu (ulotki informacyjne związane
z rekrutacją
beneficjentów
ostatecznych
i wdrożeniem Projektu, gadżety promocyjne,
logo Projektu, strona internetowa i promocja
w mediach), realizację I i II etapu promocji.
Dodatkowo kwotę 1 025 zł przenosi się
w ramach w/w zadania budżetowego do dz.
750 – Administracja publiczna, rozdz. 75018 –
Urzędy marszałkowskie do Departamentu Organizacyjno – Prawnego na wynagrodzenia
dla pracowników UMWM zaangażowanych
bezpośrednio w realizację Projektu Planowane
na 2011 rok wydatki po zmianach wynoszą
193 116 zł, w tym: wkład budżetu wojewódz-
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twa – 10 629 zł, wkład UE – 163 277 zł, wkład
j.s.t. – 19 210 zł.
3. dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92114 - Pozostałe instytucje kultury
w Departamencie Edukacji, Kultury i Dziedzictwa
Narodowego o kwotę 828 027 zł (wkład WM) na
zadaniu pn: Budowa Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach,
z uwagi na opóźnienie związane ze sporządzeniem
projektu wykonawczego przez Biuro Projektowe,
oraz przedłużającą się procedurą przetargową dotyczącą wyboru wykonawcy inwestycji (przetarg
został ogłoszony w marcu 2011 – obecnie procedura przetargowa została zakończona, wybrano
wykonawcę robót budowlanych i zawarto umowę
wykonawczą) rozpoczęcie robót budowlanych nastąpi dopiero w sierpniu – konieczne jest przeniesienie części środków na 2012 rok
IX. przenosi się wydatki:
1. z dz. 150 – Przetwórstwo przemysłowe, rozdz.
15011 – Rozwój przedsiębiorczości z Departamentu Środowiska, Rolnictwa i Geodezji w ramach
zadania pn. Europejska sieć regionów na rzecz innowacji ekologicznych ECREIN+ - program INTERREG IV C do dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie do Departamentu Organizacyjno – Prawnego w kwocie
7 000 zł (wkład UE – 5 950 zł, wkład budżetu Województwa – 1 050 zł). Po rozstrzygnięciu postępowań przetargowych na opracowanie raportów,
analiz, bazy danych i pozostałych dokumentów
Projektu, powstały oszczędności, które przeznacza
się na zwiększenie wydatków na wynagrodzenia
pracowników UMWM zaangażowanych w realizację Projektu.
2. z dz. 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71095 –
Pozostała działalność:
a) w Departamencie Środowiska, Rolnictwa
i Geodezji w kwocie 100 620 zł w ramach zadania pn. Podniesienie jakości udostępniania
usług/danych poprzez budowę sieci teleinformatycznych dla potrzeb Centrum Przetwarzania Danych UMWM i systemów współpracujących do dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz.
85141 - Ratownictwo medyczne na dotację dla
Krakowskiego
Pogotowia
Ratunkowego
w Krakowie na prowadzenie administracji systemu tworzonego w ramach projektu pn. Budowa zintegrowanych systemów informatycznych do zarządzania i monitoringu satelitarnego w Małopolsce - Indykatywny Plan Inwestycyjny MRPO.
b) Departamentu Polityki Regionalnej w ramach
zadania budżetowego pn.: Wdrażanie projektu SMART+ w Małopolsce – Program INTERREG IV C w kwocie 30 000 zł z w związku
z decyzją:
- Komitetu Sterującego SMART+ o powierzeniu partnerowi odpowiedzialnemu za
promocję Projektu opracowania i wykonania większości zaplanowanych materiałów informacyjno – promocyjnych
Projektu (Województwo Małopolskie wyda tylko materiały związane z organizacją
konferencji SMART+ w Krakowie)
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- Partnera Wiodącego Projektu o możliwości
stosowania w niektórych przypadkach
tłumaczeń roboczych oraz w związku
z przesunięciem w czasie realizacji podprojektów. środki przenosi się do dz. 750
– Administracja publiczna, rozdz. 75018 –
Urzędy marszałkowskie do Departamentu Organizacyjno – Prawnego na wynagrodzenia dla pracowników UMWM zaangażowanych bezpośrednio w realizację
Projektu (w związku ze zwiększeniem
liczby etatów pracowników realizujących
Projekt SMART+ w Małopolsce).
3. w dz. 720 – Informatyka, rozdz. 72095 – Pozostała
działalność w Departamencie Środowiska, Rolnictwa i Geodezji w kwocie 95 972 zł w ramach zadania pn.: Budowa systemu informatycznego do
wspomagania administracji wraz z integracją zasobów bazodanowych w województwie i w powiecie - Indykatywny Plan Inwestycyjny MRPO
pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej,
z wydatków stanowiących wkład UE – 81 576 zł
oraz wkład budżetu Województwa – 14 396 zł na
wydatek niekwalifikowalny w łącznej kwocie 95
972 zł w związku z zapłaceniem kary umownej
przez Wykonawcę z tytułu nieterminowego usunięcia usterek stwierdzonych przy odbiorze prac
w ramach umowy na opracowanie Bazy Danych
Topograficznych w zakresie warstw terenów leśnych i zadrzewionych oraz oddziałów leśnych
oraz aktualizacji warstw: dróg, budowli mostowych, kolei, przepraw promowych, cieków, obszarów wód i budowli hydrotechnicznych, budowli
ziemnych, parków narodowych i krajobrazowych
oraz rezerwatów przyrody. Ponadto zmniejsza się
dochody z dz. 758 – Różne rozliczenia, rozdz.
75861 - Regionalne Programy Operacyjne 20072013 w kwocie 81 576 zł z dotacji celowych
w ramach programów finansowanych z udziałem
środków europejskich oraz zwiększa się w dz. 720
– Informatyka, rozdz. 72095 – Pozostała działalność wpływy z różnych dochodów, stanowiące
wpływ z tytułu kary umownej.
4. z dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75018 –
Urzędy marszałkowskie z Departamentu Organizacyjno - Prawnego do dz. 150 - Przetwórstwo
przemysłowe, rozdz. 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości do:
a. Departamentu Rozwoju Gospodarczego w ramach zadania budżetowego pn. Regionalny
System Innowacji Województwa Małopolskiego - Projekt Pilotażowy - 8.2 Transfer wiedzy
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki w kwocie 131 006 zł oszczędności powstałe w ramach wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników wdrażających projekt
systemowy w okresie styczeń - czerwiec zostaną przeznaczone na koszty usług eksperckich, na realizację badania monitoringowego
i ewaluacyjnego wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji oraz na analizy i ekspertyzy,
które będą wykonywane na potrzeby opracowania nowej wersji Regionalnej Strategii Innowacji.
b. Departamentu Polityki Regionalnej w ramach
zadania budżetowego pn. Małopolskie Obser-
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watorium Polityki Rozwoju w ramach Poddziałania 8.1.4 PO KL w kwocie 2 250 zł oszczędności powstałe w ramach wynagrodzeń wraz
z pochodnymi pracowników wdrażających
projekt systemowy zostaną przeznaczone na
organizację konferencji. Równocześnie do powyższej klasyfikacji na w/w zadanie przenosi
się wydatki w kwocie 3 030 zł z dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,
rozdz. 85395 – Pozostała działalność z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej z zadania
budżetowego pn.: Działanie 7.2 PO KL - Projekt
"Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej" w związku z niższymi kosztami druku materiałów promocyjnych oraz druku raportu
z badania pn. „Beneficjenci Poddziałania 7.1.1
i 7.1.2 PO KL w Małopolsce – realizacja projektów systemowych oraz innych zadań pomocy
społecznej. Bilans potrzeb w zakresie pomocy
społecznej 2011”.
5. w dz. 851 – Ochrona zdrowia,
a) w rozdz. 85195 – Pozostała działalność w Departamencie Zdrowia i Polityki Społecznej
w kwocie 100 000 zł w ramach zadania pn.:
Rozwijanie i wdrażanie Wojewódzkich Programów w zakresie ochrony zdrowia ze
środków zaplanowanych na dotację dla
spzoz na realizację zadań wynikających
z wieloletnich programów zdrowotnych dotyczących schorzeń o istotnym znaczeniu
epidemiologicznym w zakresie kardiologii
i onkologii. Środki przeznacza się na opracowanie profesjonalnych programów zdrowotnych w zakresie kardiologii i onkologii,
które mają charakter ekspercki. Zadanie zostanie powierzone konsultantom wojewódzkim w dziedzinie kardiologii oraz onkologii
klinicznej, pokryte zostaną także koszty praw
autorskich. Opracowanie i realizacja programów, jak również związane z tym szkolenia zespołów realizujących programy, stwarzają możliwości dla poprawy stanu zdrowia
populacji oraz zgodne są z priorytetami Małopolskiego Programu Ochrony Zdrowia na
lata 2006-2013 oraz Małopolskiego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych na
lata 2010-2013.
b) z rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomanii
w kwocie 339 550 zł i z rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 492 630
zł z Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej z zadania pn.: Rozwój ośrodków leczenia
uzależnień, przeciwdziałanie uzależnieniom
z dotacji podmiotowej przeznaczonej dla
Szpitala Specjalistycznego im. dr Józefa Babińskiego w Krakowie oraz środków pozostałych po rozstrzygnięciu przetargu na dostawę
urządzeń jednorazowego użytku do wstępnego wykrywania alkoholu i substancji psychoaktywnych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: Dostosowanie budynku 102,
mieszczącego oddziały szpitalne - przeznaczone na prowadzenie rehabilitacji leczniczej
realizowane przez Szpital Specjalistyczny im.
dr Józefa Babińskiego w Krakowie (832 180
zł). Obecnie Szpital nie posiada oddziału le-
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czenia zespołów abstynencyjnych (detoksykacja) dla kobiet, które przyjmowane są do
oddziałów ogólnopsychiatrycznych. Planując
otwarcie specjalistycznego oddziału dla uzależnionych kobiet Szpital chce zapewnić chorym właściwą wyspecjalizowaną opiekę medyczną od pierwszego dnia pobytu. Przedsięwzięcie stanowi realizację celów wynikających z „Małopolskiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na lata 2008-2013”.
6. z dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej, rozdz. 85395 – Pozostała działalność
z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej z zadania budżetowego pn.: Działanie 7.1 PO KL - Projekt "Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr
pomocy społecznej" do dz. 750 – Administracja
publiczna, rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie
do Departamentu Organizacyjno – Prawnego na
zadanie budżetowe pn. Modernizacja kształcenia
zawodowego w Małopolsce w ramach Działania
9.2 PO KL w związku z wakatem na stanowisku
kierownika projektu powstałe oszczędności
w kwocie 917 zł zostaną przeznaczone na wynagrodzenia dla pracowników zaangażowanych
w realizację projektu.
7. w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
a) w rozdz. 92118 – Muzea w kwocie 291 277 zł
w Muzeum Etnograficznym w Krakowie z zadania budżetowego pn.: „UNIKATOWE. Pilna
konserwacja zagrożonych obiektów z kolekcji
MEK" Działanie 3.2 MRPO, w związku z małym
prawdopodobieństwem uzyskania dofinansowania w ramach MRPO (projekt znajduje się
na 4 miejscu listy rezerwowej, w chwili obecnej środki przeznaczone na realizację projektów w ramach Działania 3.2 zostały wyczerpane, a trzy pierwsze projekty na liście rezerwowej oczekują na dofinansowanie w kwocie
6 651 887 zł) przenosi się wydatki na:
- działalność podstawową, tj. na prace konserwacyjne przy obiektach: folkusz z Jaworek wraz wyposażeniem (135 000 zł);
2 miechy kowalskie (6 000 zł), 4 rzeźby ludowe (11 010 zł), 9 obrazów na szkle
(9 399 zł), 2 feretrony kościelne (12 000 zł),
3 czepce tiulowe (12 000 zł), jedwabna kamizelka mieszczki żywieckiej (9 000 zł) oraz
na obsługę zadania (organizacja zamówień
publicznych – 2 028 zł);
- nowe zadanie inwestycyjne pn.: „UNIKATOWE. Pilna konserwacja zagrożonych
obiektów z kolekcji MEK" z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne służące
prawidłowemu przechowywaniu/zabezpieczeniu cennych i unikatowych archiwaliów – specjalistyczne szafy i regały
(94 840 zł)
b) z rozdz. 92195 – Pozostała działalność
w kwocie 368 000 zł z Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Narodowego z zadania budżetowego pn.: Rozwój regionalnych instytucji kultury do:
- rozdz. 92106 – Teatry w kwocie 128 000 zł
dla:
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-

Krakowskiego Teatru Scena STU
w Krakowie – 100 000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.:
Zakup, dostawę i montaż platformy
windowej
w Krakowskim
Teatrze
Scena STU,
- Teatru im. Juliusza Słowackiego
w Krakowie – 28 000 zł z przeznaczeniem na realizację Krakowskiego Salonu Poezji Anny Dymnej w Krakowie
(środki finansowe z budżetu stanowić
będą wkład własny do projektu
współfinansowanego ze środków budżetu państwa w ramach Programu
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego POLSKA PREZYDENCJA).
- rozdz. 92116 – Biblioteki w kwocie 40 000 zł
dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej
w Krakowie na kompleksową wymianę
historycznego drzewostanu typu koszarowego na działce Biblioteki.
- rozdz. 92118 – Muzea w kwocie 200 000 zł:
- dla Muzeum – Nadwiślańskiego Parku
Etnograficznego w Wygiełzowie i Zamek
Lipowiec – 50 000 zł na otwarcie amfiteatru w Muzeum (m.in. na oprawę artystyczną uroczystości otwarcia);
- dla Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu – 150 000 zł na zadanie inwestycyjne, pn.: Adaptację budynku na potrzeby
siedziby Muzeum Pienińskiego im. J.
Szalaya oraz budowę Skansenu Pienińskiego w Szlachtowej z przeznaczeniem
na wykonanie niezbędnych prac budowlanych, w celu zabezpieczenia budynku głównego Muzeum przed okresem zimowym i uniknięciem pogorszenia stanu technicznego modernizowanego budynku.
X. zwiększa się kwotę poręczeń do udzielania z budżetu
o 600 000 zł, tj. do kwoty 8 600 000 zł z przeznaczeniem na poręczenie kredytu pomostowego, który
zaciągnie Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego
Jana Pawła II w Wadowicach.
Ponadto w załączniku nr 9 „Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków
nimi finansowanych na 2011 r.” zwiększa się dochody i wydatki nimi finansowane w:
1. Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych – Małopolska
Szkoła Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego
w Myślenicach o kwotę 80 000 zł w związku
z realizacją kursów komercyjnych, szkoleń i studiów podyplomowych (dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – 20 000 zł) oraz dużą ilością
umów o wynajem i usług stołówkowych świadczonych głównie w okresie wakacji (dz. 854 –
Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85410 –
Internaty i bursy szkolne – 60 000 zł),
2. Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych
w Zakopanem o kwotę 6 400 zł z tytułu wpłat od
słuchaczy za powtarzanie roku oraz z tytułu darowizn pieniężnych.
W związku z powyższym dokonuje się zmian:
1. zmniejsza się dochody o kwotę 46 129 320 zł,

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 471

– 30074 –

2. zmniejsza się wydatki o kwotę 33 227 217 zł,
3. zwiększa się deficyt o kwotę 12 902 103 zł,
tj. do kwoty 185 308 351 zł
4. zwiększa się przychody o kwotę 14 602 103 zł,
w tym:
- zwiększa się kredyt o kwotę 209 651 zł,
tj. do kwoty 78 028 403 zł.
- zwiększa się kredyt pomostowy na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu

Poz. 4566
UE o kwotę 14 392 452 zł, tj. do kwoty
55 606 647 zł.
5. zwiększa się rozchody o kwotę 1 700 000 zł na
spłatę kredytu pomostowego zaciągniętego
na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu UE.

Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego
Kazimierz Barczyk
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UCHWAŁA NR XI/176/11
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
z dnia 31 sierpnia 2011 r.
w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
Na podstawie art. 18 pkt. 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t. j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1590 z późn. zm.), art. 400j ust. 1
i ust. 2 oraz art. 400p ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2008 r. Nr 25
poz. 150 z późn. zm.), Sejmik Województwa Małopolskiego uchwala, co następuje:
§ 1. W statucie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie stanowiącym załącznik do uchwały Nr XLVII/746/10 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie
nadania statutu Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, zmienionym uchwałą Nr X/159/11 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 4 lipca 2011 r. w sprawie zmiany statutu
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie wprowadza się następujące
zmiany:
1) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
4567

„1. Zarząd Funduszu liczy od 2 do 3 osób. Zarząd
Funduszu stanowią:
1) Prezes,
2) I Zastępca Prezesa lub I i II Zastępca Prezesa
- powoływani i odwoływani przez Zarząd Województwa na wniosek Rady Nadzorczej.”,
2) w § 8 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Dla ważności uchwały Zarządu Funduszu niezbędna jest obecność na posiedzeniu co najmniej 2 członków Zarządu Funduszu. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu Funduszu.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Województwa Małopolskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego
Kazimierz Barczyk
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UCHWAŁA NR XI/177/11
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
z dnia 31 sierpnia 2011 r.
w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kalwaria Zebrzydowska
Na podstawie art. 18 pkt 1 i pkt 20 oraz art. 89 ust. 1
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1590 z późn. zm.), art. 43 ust. 2a ustawy z dnia
18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U.
z 2005 roku Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.), Sejmik Województwa Małopolskiego uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Wyznacza się aglomerację Kalwaria Zebrzydowska
(powiat wadowicki) o równoważnej liczbie mieszkańców 3713 z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Kalwaria Zebrzydowska.
2. Aglomeracja obejmuje część miejscowości Kalwaria
Zebrzydowska.
§ 2. Obszar i granice aglomeracji, o której mowa
w § 1, są oznaczone na mapie w skali 1 : 25 000,

z wyłączeniem cieków i zbiorników wodnych, stanowiącej załącznik do uchwały.
§ 3. Traci moc rozporządzenie Nr 49/06 Wojewody
Małopolskiego z dnia 3 lipca 2006 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kalwaria Zebrzydowska (Dz. Urz.
Woj. Małop. z 2006 r. Nr 395, poz. 2499).
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Województwa Małopolskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego
Kazimierz Barczyk
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Załącznik
do uchwały Nr XI/177/11
Sejmiku Województwa Małopolskiego
z dnia 31 sierpnia 2011 r.

* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:25 000.
Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.
Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego Kazimierz Barczyk
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UCHWAŁA NR XI/180/11
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
z dnia 31 sierpnia 2011 r.
w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej Pracowników Służb Medycznych i Społecznych w Bochni
Na podstawie art. 18 pkt 19 lit. f ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.) w związku z art. 12
ust. 1 pkt 2, ust. 3 i ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157,
poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 59 ust. 1, 2 i 3 i art. 5c
pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z póź. zm.) Sejmik
Województwa Małopolskiego uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Postanawia się zlikwidować z dniem 31 sierpnia 2012 r.
Szkołę Policealną Pracowników Służb Medycznych
i Społecznych w Bochni.
2. Rozpoczęcie czynności likwidacyjnych wyznacza się
na dzień 1 stycznia 2012 r.
§ 2.
1. Mienie ruchome znajdujące się we władaniu Szkoły
Policealnej Pracowników Służb Medycznych i Społecznych w Bochni zostanie przekazane w drodze
umowy darowizny na rzecz Powiatu Bocheńskiego
z dniem utworzenia przez Powiat szkoły policealnej, w której będzie prowadzone kształcenie w zawodach medycznych, społecznych, jednakże nie
wcześniej niż 2 lipca 2012 roku, nie później niż do
dnia 31 sierpnia 2012 roku.

2. Jeżeli Powiat Bocheński nie utworzy szkoły o której
mowa w ust. 1 mienie ruchome zostanie przekazane na rzecz Szkoły Policealnej Integracyjnej Masażu
Leczniczego Nr 2 w Krakowie oraz Zespołu Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego
w Krakowie.
§ 3. Dokumentację zlikwidowanej Szkoły Policealnej
Pracowników Służb Medycznych i Społecznych
w Bochni przejmie Województwo Małopolskie –
Zespół Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie z wyjątkiem dokumentacji
przebiegu nauczania, którą przekazuje się do Kuratorium Oświaty w Krakowie.
§ 4. Należności i zobowiązania zlikwidowanej Szkoły przejmuje Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Województwa Małopolskiego.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego
Kazimierz Barczyk
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UCHWAŁA NR IX/62/2011
RADY GMINY BRZEŹNICA
z dnia 31 sierpnia 2011 r.
w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
Na podstawie art. 7 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze
zmianami) oraz art. 44 ust. 1 i 2, art. 45 ust. 1 ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst
jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 151 poz. 1220 ze zmianami)
Rada Gminy Brzeźnica uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Ustanawia się pomnikiem przyrody twór przyrody
żywej, drzewo gatunku dąb szypułkowy Queres
Robur o wysokości około 28 metrów, obwodzie
pnia 415 centymetrów mierzonego na wysokości
130 centymetrów nad ziemią, wysokość występowania pierwszych konarów - 4,5 metra i wieku około 130 - 140 lat, rosnącego na działce o numerze
ewidencyjnym 211/11 położonej w miejscowości
Brzeźnica, stanowiącej własność Gminy Brzeźnica.
2. Drzewo opisane w ust. 1 podlega ochronie w celu
zachowania szczególnej wartości przyrodniczej
i krajobrazowej.

§ 2.
1. W stosunku do drzewa uznanego za pomnik przyrody
zakazuje się:
1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu,
2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu,
3) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli
zmiany te nie służą ochronie przyrody,
4) uszkadzania lub zanieczyszczania gleby,
5) umieszczania tablic reklamowych.
2. Zakazy, o których mowa w ust. 1 nie dotyczą:
1) prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody, po uzgodnieniu z Radą Gminy Brzeźnica,
2) realizacji inwestycji celu publicznego, po uzgodnieniu z Radą Gminy Brzeźnica.
§ 3. Celem ochrony jest zachowanie drzewa ze
względu na okazałe rozmiary, wyróżniające się z okolicznego drzewostanu, walory przyrodnicze, krajobrazowe oraz ze względu na wiek drzewa.
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§ 4. Wykonanie uchwały oraz sprawowanie nadzoru nad pomnikiem przyrody powierza się Wójtowi Gminy Brzeźnica.

Poz. 4570,4571

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodnicząca Rady Gminy Brzeźnica
Katarzyna Solarska
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UCHWAŁA NR IX/59/2011
RADY GMINY BRZEŹNICA
z dnia 31 sierpnia 2011 r.
w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz liczby punktów
sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia
w miejscu i poza miejscem sprzedaży.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami)
oraz art. 12 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U.
z 2007 roku Nr 70 poz. 473 ze zmianami) Rada Gminy
Brzeźnica uchwala, co następuje:
§ 1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) wejściu do obiektu chronionego, należy przez to rozumieć:
a) dla obiektów posadowionych na posesjach nieogrodzonych - ogólnodostępne wejście wskazane
przez zarządzającego obiektem (brama drzwi),
b) dla obiektów posadowionych na posesjach ogrodzonych - ogólnodostępne wejście w ogrodzeniu
trwałym wskazane przez zarządzającego obiektem
(brama, bramka),
2) najkrótszej drodze dojścia do obiektu lub miejsca
chronionego - drogę uwzględniającą przepisy
o ruchu drogowym gwarantujące bezpieczeństwo
publiczne.
§ 2. Ustala się następujące zasady usytuowania
miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych:
1. Sprzedaż napojów alkoholowych może odbywać się
wyłącznie na podstawie zezwolenia wydanego
przez Wójta Gminy Brzeźnica w punktach, które
spełniają warunki określone w niniejszej uchwale.
2. Ustala się następujące miejsca i obiekty chronione,
w których obowiązuje całkowity zakaz sprzedawania,
podawania i spożywania napojów alkoholowych:
a) miejsca chronione:
- cmentarze,
- parkingi wokół obiektów i miejsc chronionych
(poprzez parking rozumie się miejsce utwardzone przeznaczone do postoju pojazdów),
b) obiekty chronione:
- kościoły, kaplice,
- Urząd Gminy Brzeźnica,
- niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej.
3. Punkt sprzedaży napojów alkoholowych nie może być
usytuowany w odległości mniejszej niż 50 metrów
od miejsc i obiektów chronionych wymienionych
w ust. 2. Odległość ta mierzona jest po drodze dojścia do obiektu lub miejsca chronionego, w rozumieniu przepisu § 1 pkt 2 niniejszej uchwały.

4. W miejscach, gdzie odbywają się imprezy kulturalne,
sportowe i dyskoteki z zastrzeżeniem § 3 pkt 2 zabrania się spożywania, podawania oraz wnoszenia napojów alkoholowych podczas trwania tych imprez.
§ 3. Ustala się następujące warunki dotyczące czasu
sprzedaży napojów alkoholowych:
1) Sprzedaż napojów alkoholowych może się odbywać
w czasie ustalonym w zezwoleniu na sprzedaż napojów alkoholowych. Czas ten nie może być jednak
dłuższy od czasu pracy punktów sprzedaży.
2) Dopuszcza się możliwość sprzedawania i spożywania
napojów alkoholowych na boiskach sportowych
w czasie trwania festynów i innych imprez kulturalnych. Sprzedaż napojów alkoholowych może
być prowadzona wyłącznie przez podmioty gospodarcze posiadające zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych i jednostki Ochotniczej Straży
Pożarnej, pod warunkiem uzyskania jednorazowego pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
które powinno zawierać oznaczenie miejsca sprzedaży i spożywania napojów alkoholowych.
§ 4. Ustala się następującą liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych:
1) z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży na 40,
2) z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży
na 16.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Brzeźnica.
§ 6. Traci moc Uchwała Nr XXIX/233/2002 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 30 stycznia 2002 roku w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i warunków
sprzedaży napojów alkoholowych oraz liczby punktów
sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 alkoholu
(z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu
i poza miejscem sprzedaży, oraz zmiany tej uchwały
wprowadzone na mocy uchwał Rady Gminy Brzeźnica:
Nr III/17/2002 z dnia 23 grudnia 2002 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2003 roku Nr 19
poz. 278), Nr VI/48/2003 z dnia 30 kwietnia 2003 r. (Dziennik
Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2003 r. Nr 196
poz. 2435), Nr XXXI/195/2006 z dnia 13 marca 2006 roku
(Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2006 r.
Nr 302 poz. 2138) Nr XXXII/288/2010 z dnia 26 marca 2010 r.
(Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2010
roku Nr 154 poz. 951).
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§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodnicząca Rady Gminy Brzeźnica
Katarzyna Solarska
4571
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UCHWAŁA NR IX/64/2011
RADY GMINY BRZEŹNICA
z dnia 31 sierpnia 2011 r.
w sprawie ustalenia trybu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, oraz szczegółowych warunków funkcjonowania Zespołu
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami)
i art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 roku
Nr 180 poz. 1493 ze zmianami) Rada Gminy Brzeźnica
uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się tryb powoływania i odwoływania
członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w brzmieniu jak załącznik
Nr 1 doi niniejszej uchwały.

§ 2. Szczegółowe warunki funkcjonowania Zespołu
określa Regulamin Pracy Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego stanowiący Załącznik Nr 2 do niniejszej
uchwały
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Brzeźnica.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodnicząca Rady Gminy Brzeźnica
Katarzyna Solarska
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr IX/64/ 2011
Rady Gminy Brzeźnica
z dnia 31 sierpnia 2011 r.

Tryb powoływania i odwoływania członków Zespołu dyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
oraz szczegółowe warunki funkcjonowania Zespołu
§ 1.
1. W celu powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds.
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, zwanego
dalej Zespołem Wójta Gminy Brzeźnica występuje
o wytypowanie swoich przedstawicieli do następujących instytucji:
1) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeźnicy,
2) Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Brzeźnicy
3) Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach,
4) Dyrektora Gminnego Zespołu Szkół w Brzeźnicy,
5) Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Wadowicach,
6) Sądu Rejonowego w Wadowicach,
7) wybranych organizacji pozarządowych.
2. Wójt Gminy Brzeźnica może się zwrócić o wytypowanie członków Zespołu Interdyscyplinarnego także
do innych podmiotów, niż wskazane w ust. 1, działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
3. Powołanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie następuje w drodze
zarządzenia Wójta Gminy Brzeźnica.
4. Członek Zespołu Interdyscyplinarnego, który z ważnych przyczyn nie może pełnić wyznaczonej funkcji
zwraca się do Wójta Gminy z prośbą o odwołanie.

5. W uzasadnionych przypadkach o odwołanie członka
Zespołu może zwrócić się do Wójta Gminy Przewodniczący Zespołu.
6. Każdorazowe powołanie bądź odwołanie członka
Zespołu następuje w drodze zarządzenia Wójta.
§ 2.
1. Członek Zespołu i grupy roboczej może zostać odwołany
zarządzeniem Wójta przez złożenie wniosku w tej
sprawie zawierającego rekomendację zwierzchnika,
dotyczącą wskazania kandydata na miejsce kandydata na miejsce członka ustępującego.
2. Członek Zespołu Interdyscyplinarnego i grupy roboczej
może zostać odwołany w trybie natychmiastowym
w przypadku uzasadnionego podejrzenia o naruszenie zasad poufności danych i informacji uzyskanych
w ramach działania w Zespole na mocy zarządzenia
Wójta.
§ 3. Powoływanie i odwoływanie Przewodniczącego Zespołu odbywa się w następującym trybie:
1. Przewodniczący zostaje wybrany na pierwszym spotkaniu, w głosowaniu jawnym zwykłą większością
głosów.
2. Przewodniczący zostaje wybrany na okres trzech lat.
3. O wyborze Przewodniczącego powiadamia się pisemnie Wójta Gminy.
4. Przewodniczący zostaje odwołany na podstawie:
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1) uzasadnionego pisemnego wniosku któregokolwiek z członków Zespołu,
2) pisemnej rezygnacji Przewodniczącego,
3) uzasadnionego pisemnego wniosku Wójta.
5. Odwołanie Przewodniczącego następuje w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów i skutkuje
koniecznością powołania nowego Przewodniczącego w trybie określonym w ust. 1.

Poz. 4572
§ 4.

1. Koordynatora Zespołu na wniosek Kierownika GOPS
zatwierdza Wójt w drodze zarządzenia.
2. Koordynator jest odwoływany w drodze zarządzenia
Wójta.

Przewodnicząca Rady Gminy Brzeźnica
Katarzyna Solarska
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr IX/64/ 2011
Rady Gminy Brzeźnica
z dnia 31 sierpnia 2011 r.

REGULAMIN PRACY ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE
Rozdział 1
ZADANIA ZESPOŁU I GRUP ROBOCZYCH
§ 1.
1. Do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego należy w szczególności integrowanie i koordynowanie działań jednostek wchodzących w skład Zespołu oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przede wszystkim poprzez:
1) diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
2) podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie, mających na celu
przeciwdziałanie temu zjawisku,
3) inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
4) rozpowszechnianie informacji o instytucjach,
osobach i możliwościach udzielenia pomocy
w środowisku lokalnym,
5) inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie,
6) usprawnienie systemu przepływu informacji
oraz reagowania na zidentyfikowane problemy
społeczne, w szczególności w zakresie przemocy w rodzinie.
§ 2. Do zadań grup roboczych należy:
1) opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie,
2) monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi
do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy,
3) dokumentowanie działań podejmowanych wobec
rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań,
4) informowanie Przewodniczącego Zespołu o efektach
działania grup roboczych.
Rozdział 2
ORGANIZACJA PRACY ZESPOŁU I GRUP ROBOCZYCH
§ 3. Organizacja pracy Zespołu:
1. Obsługę organizacyjno - techniczną Zespołu zapewnia
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeźnicy.
2. Posiedzenia Zespołu odbywają się w zależności od
potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
3. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu.

4. Decyzje Zespołu podejmowane są w głosowaniu
jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności
co najmniej połowy składu Zespołu. W przypadku
równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Zespołu.
5. Wszystkich członków Zespołu/grupy roboczej obowiązuje zasada poufności danych i informacji uzyskanych w trakcie pracy w Zespole. Członek Zespołu/grupy roboczej przed przystąpieniem do wykonywania czynności, o których mowa w art. 9b
ust. 2 i 3 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie, składa Wójtowi oświadczenie o treści
zgodnej z art. 9c ust. 3 wymienionej ustawy.
6. Posiedzenia Zespołu są protokołowane.
7. Przewodniczący może zapraszać do udziału w pracy
Zespołu osoby spoza jego składu, bez prawa do
głosowania.
8. Przewodniczący Zespołu gromadzi w celach statystycznych i ewaluacyjnych dane dotyczące między
innymi liczby spraw skierowanych do pracy w grupach roboczych, składu osobowego poszczególnych grup, efektów pracy grup. W oparciu o zebrane dane dokonuje oceny realizacji zadań przez grupy oraz w razie potrzeby proponuje niezbędne korekty.
9. Przewodniczący Zespołu składa przed Wójtem coroczne sprawozdanie z pracy Zespołu w terminie
do 30 czerwca każdego roku.
§ 4. Organizacja pracy grup roboczych:
1. W ramach Zespołu Interdyscyplinarnego tworzone są
grupy robocze w celu rozwiązania problemów
związanych z wystąpieniem przemocy w indywidualnych przypadkach. Skład grupy roboczej ustala
Przewodniczący Zespołu, spośród przedstawicieli
jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, policji, oświaty i ochrony zdrowia
w zależności od potrzeb wynikających z problemów występujących w indywidualnych przypadkach. W skład grupy roboczej mogą wchodzić także
kuratorzy sądowi oraz przedstawiciele innych
podmiotów - specjaliści w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, którzy wypełniają na
rzecz zgłoszonej osoby/rodziny czynności służbowe, zawodowe lub statutowe.
2. W celu powołania grupy roboczej Przewodniczący
Zespołu zwraca się do członków Zespołu o wska-
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zanie osób, które będą bezpośrednio zaangażowane w rozwiązanie problemu danej rodziny w ramach grupy roboczej.
3. Przewodniczący Zespołu zwołuje grupę roboczą
w formie pisemnej, mailowej lub telefonicznej, dołączając kopię złożonego w tej sprawie wniosku.
Przewodniczący Zespołu zaprasza na posiedzenie
grupy roboczej przedstawicieli instytucji/organizacji wskazanych we wniosku przez osobę/instytucję zgłaszającą. Po uprzedniej konsultacji z osobą/instytucją zgłaszającą dopuszcza się udział
w posiedzeniu grupy roboczej przedstawicieli instytucji/organizacji nie wskazanych we wniosku
zgłaszającego.
4. Spotkania grupy roboczej odbywają się nie rzadziej
niż raz na miesiąc, w dni robocze w godzinach pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Spotkania mogą się również odbywać na terenie różnych instytucji.
5. Grupa robocza podejmuje decyzje zwykłą większością
głosów w głosowaniu jawnym.
6. Praca grupy roboczej nad problematyką konkretnej
rodziny jest procesem podzielonym na następujące
etapy:
1) postawienie wstępnej diagnozy problemów
w danej rodzinie,
2) zaplanowanie działań pomocowych, zawierających podział zadań na poszczególnych członków grupy roboczej ze wskazaniem konkretnych
działań i terminu ich realizacji,
3) podjęcie przez poszczególnych członków grupy
roboczej i instytucje/organizacje przez nich reprezentowane zaplanowanych dzialań,
4) ocena skuteczności zaplanowanych i zrealizowanych zadań,
5) modyfikacja planu pomocy rodzinie lub zakończenie pracy z daną rodziną.
7. Z każdego spotkania grupy roboczej sporządzane są
protokoły. Dokument taki zawiera istotne ustalenia
dotyczące wieloaspektowej diagnozy, planu pomocy rodzinie, podziału zadań i czynności do wykonania przez członków Zespołu/grupy roboczej, terminu następnego spotkania. Dokumentacja pracy
grupy roboczej jest gromadzona w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeźnicy.
8. Dokumentację pracy grupy roboczej stanowią:
1) listy obecności z każdego posiedzenia grupy roboczej,
2) oświadczenia każdego członka grupy roboczej
w sprawie zachowania poufności zgodnie z art.
9c ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie,
3) wniosek o zwołanie Zespołu/grupy roboczej
wraz z dokumentami przekazanymi w sprawie
przez członków Zespołu/grupy roboczej lub dostarczonymi przez członków rodziny,
4) protokół z każdego posiedzenia grupy w danej
sprawie,
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Poz. 4572
5) informacja Przewodniczącego Zespołu o zakończeniu działań Zespołu/grupy roboczej w sprawie konkretnej rodziny.

§ 5. Wyniki ustaleń Zespołu/grupy roboczej kieruje
się za pośrednictwem Przewodniczącego Zespołu do
instytucji i organów uprawnionych ustawowo do podejmowania działań postulowanych przez Zespół.
§ 6. Zespół posługuje się pieczątką nagłówkową
o treści: Gminny Zespół Interdyscyplinarny "Przeciw
Przemocy" w Brzeźnicy.
Rozdział 3
ADRESACI DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH PRZEZ
ZESPÓŁ
§ 7. Adresatami działań podejmowanych przez Zespół są:
1) rodziny, w których zdarzają się przypadki stosowania
przemocy wobec dziecka/dzieci lub współmałżonka,
2) rodziny, w których dzieci są zaniedbywane (niedożywienie, brak opieki lekarskiej, brak realizacji obowiązku szkolnego itp.),
3) rodziny, w których używane są narkotyki, nadużywany jest alkohol,
4) rodziny w których występują konflikty pomiędzy rodzicami/rodzicem a dziećmi/dzieckiem,
5) rodziny z grupy ryzyka stosowania przemocy,
w szczególności wobec małoletnich.
Rozdział 4
ZADANIA KOORDYNATORA ZESPOŁU
§ 8. Do zadań Koordynatora Zespołu należy:
1) kierowanie i koordynowanie praz Zespołu Interdyscyplinarnego,
2) przyjmowanie wszystkich wniosków dotyczących
przemocy domowej i uruchamianie procedur mających na celu powstrzymanie przemocy,
3) tworzenie własnych dokumentów potwierdzających
występowanie przemocy domowej,
4) prowadzenie rozmów z ofiarami i sprawcami przemocy,
5) prowadzenie dyżuru w Ośrodku Wsparcia dla Ofiar
Przemocy w Rodzinie raz w tygodniu w godzinach
od 15.30 do 17.00,
6) występowanie z wnioskami do Prokuratury o wszczęcie postępowania przygotowawczego w sprawie
o znęcanie się nad rodziną,
7) występowanie do Posterunku Policji w Brzeźnicy
z wnioskiem o podjęcie działań interwencyjnych,
8) motywowanie i kierowanie sprawców przemocy do
wzięcia udziału w kompleksowym programie korekcyjnym dla sprawców przemocy w rodzinie,
9) monitorowanie prowadzonych działań w zakresie
przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
10) prowadzenie całości dokumentacji w sprawach
przemocy w rodzinie.
Przewodnicząca Rady Gminy Brzeźnica
Katarzyna Solarska
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UCHWAŁA NR X/60/2011
RADY GMINY GROMNIK
z dnia 9 września 2011 r.
w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.), art. 16 ust. 1, 4 i 5
ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5 poz. 13) - Rada
Gminy Gromnik uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się stawkę opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub
zarządzającym jest Gmina Gromnik – w wysokości
0,05 zł za jedno zatrzymanie środka transportu na przystanku komunikacyjnym.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Gromnik.
§ 3.
1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Gminy Gromnik
Zdzisław Maniak

4573

4574
4574

UCHWAŁA NR X/61/2011
RADY GMINY GROMNIK
z dnia 9 września 2011 r.
w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Gromnik
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 6 ust. 1 pkt 2
i art. 14 ust. 5 pkt 1 w związku z art. 5c pkt 1 ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U.
z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.) – Rada Gminy Gromnik uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę
Gromnik realizują bezpłatnie programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową określoną w rozporządzeniu ministra
właściwego do spraw oświaty w wymiarze 5 godzin dziennie oraz naukę religii.
2. Podstawa programowa realizowane jest w godz. 800 –
1300 w dniach pracy przedszkoli a dla oddziałów
pracujących na II-gą zmianę od godz. 1100 - 1600.
3. W chwili rozpoczęcia uczęszczania dziecka do przedszkola, rodzice lub opiekunowie prawni deklarują
korzystanie przez dziecko z zajęć przedszkola
w czasie ustalonym w ust.2 lub w czasie przekraczającym ten wymiar.
§ 2.
1. Świadczenia przedszkoli udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć ustalony w § 1 są odpłatne.
2. Opłata, o której mowa w ust.1 ma na celu sfinansowanie kosztów świadczeń przedszkoli obejmujących:
1) przygotowanie miejsca i warunków do zajęć
i zabawy, przygotowanie niezbędnych pomocy
dydaktycznych oraz opieka nauczyciela nad
dzieckiem w tym czasie oraz w czasie indywidualnie wybranych przez nie zabaw,
2) opieka podczas wypoczynku,

3) pomoc dziecku w czynnościach spożywania posiłków,
4) organizowanie i nadzorowanie zająć dziecka na
wolnym powietrzu oraz zapewnienie dziecku
bezpieczeństwa w tym czasie,
5) organizowanie i nadzorowanie zajęć, gier i zabaw umożliwiających dziecku osiągnięcie dojrzałości szkolnej, wspierających jego rozwój
i rozwijanie zainteresowań.
§ 3.
1. Koszt jednostkowy za każdą rozpoczętą godzinę korzystania dziecka ze świadczeń, o których mowa
w ust. 1 ustala się w wysokości 0,09% minimalnego wynagrodzenia za pracę, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200,
poz. 1679 ze zm.) ogłaszanego w drodze rozporządzenia Rady Ministrów na dany rok kalendarzowy.
2. Opłatę, o której mowa w ust.1 zaokrągla się do pełnych złotych zgodnie z zasadami obowiązującymi
w rachunkowości.
§ 4. Opłata, o której mowa w § 3 nie obejmuje kosztów wyżywienia, jak również kosztów dobrowolnych
zajęć dodatkowych oferowanych przez przedszkola (język obcy, rytmika, zajęcia logopedyczne, i inne).
§ 5.
1. Opłatę, o której mowa w § 3 wnosi się miesięcznie, do
końca dnia 15-go każdego następnego miesiąca.
2. Opłatę pobiera się za czas faktycznego uczestnictwa
dziecka w zajęciach wykraczających ponad podstawę programową.
3. Pobrane opłaty rozlicza się do dnia 20-go każdego
następnego miesiąca.
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§ 6.
1. Opłata, o której mowa w § 3 ulega obniżeniu:
1) o 25% - w przypadku, gdy z usług przedszkola
korzysta drugie i każde następne dziecko,
2) o 25 % - w przypadku, gdy z usług przedszkola
korzysta dziecko, na które przyznany jest zasiłek
pielęgnacyjny. Podstawą obniżenia opłaty jest
przedłożenie dyrektorowi decyzji o przyznanym
zasiłku,
3) o 50% - w przypadku, gdy z usług przedszkola
korzysta drugie dziecko, na które przyznany jest
zasiłek pielęgnacyjny. Podstawą obniżenia opłaty jest przedłożenie dyrektorowi decyzji o przyznanym zasiłku.
2. Z opłaty, o której mowa w § 3 mogą być zwolnione
okresowo, na umotywowany wniosek rodziców lub
prawnych opiekunów, dzieci z rodzin o trudnych warunkach materialnych, po uzyskaniu opinii Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Gromniku.

Poz. 4574,4575

świadczone usługi reguluje umowa zawarta pomiędzy
rodzicami (opiekunami prawnymi) a dyrektorem placówki.
§ 8. Traci moc uchwała Nr XX/153/2000 Rady Gminy Gromnik z dnia 28 grudnia 2000 roku w sprawie ustalenia opłat za realizację przez Przedszkola Publiczne
prowadzone przez Gminę Gromnik zadań wykraczających poza podstawy programowe wychowania przedszkolnego.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Gromnik oraz dyrektorom placówek w Gminie
Gromnik.
§ 10.
1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 września 2011 r.

§ 7. Czas pobytu dziecka w przedszkolu przekraczający 5 godzin podstawy programowej, zasady korzystania z opieki przedszkolnej, zakres świadczeń udzielanych
przez przedszkola oraz zasady pobierania opłat za

Przewodniczący Rady Gminy Gromnik
Zdzisław Maniak

4574
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UCHWAŁA NR VIII/66/2011
RADY GMINY W KSIĄŻU WIELKIM
z dnia 2 sierpnia 2011 r.
w sprawie: udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dyrektorów
oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze
godzin a także tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagogów, psychologów i logopedów
w szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Książ Wielki.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i 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.) oraz art. 42 ust. 7 pkt 2 i 3 i art. 91d
pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela
(t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), Rada Gminy w Książu Wielkim uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określonych w art. 42
ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, o liczbę godzin zajęć stanowiącą różnicę
między obowiązującym nauczyciela tygodniowym
wymiarem zajęć a wymiarem określonym w następującej tabeli:
Lp.
1.

Stanowisko kierownicze
Dyrektor szkoły(zespołu
szkół) każdego typu liczącej:
do 80 dzieci
od 81 - 130 dzieci
od 131 - 200 dzieci
powyżej 200 dzieci

2. Obowiązkowy wymiar godzin określony w ust. 1 przysługuje od dnia objęcia stanowiska.
§ 2. Ustala się obowiązkowy wymiar godzin dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z dziećmi i młodzieżą oraz na rzecz
dzieci i ich rodzin przez nauczycieli nie wymienionych
w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta
Nauczyciela, a zatrudnionych w placówkach, dla których
organem prowadzącym jest gmina Książ Wielki,
w pełnym wymiarze zajęć według następujących norm:
Lp.

Stanowisko
pedagog
psycholog
logopeda

Obowiązkowy wymiar godzin
20
20
20

Tygodniowy
wymiar zajęć

§ 3. W uzasadnionych przypadkach można zwolnić
dyrektora szkoły(zespołu) lub placówki od obowiązku
realizowania tygodniowego wymiaru zajęć lub zwiększyć wymiar zniżki godzin, o której mowa w § 1, jeżeli
warunki funkcjonowania szkoły (zespołu) lub placówki
powodują znaczne zwiększenie zadań dyrektora.

10
8
6
4

§ 4. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska
określone w § 1, można przydzielić stałe godziny ponadwymiarowo, jeżeli wynikają one z naturalnego przekroczenia obniżonego tygodniowego wymiaru zajęć
spowodowanego liczbą godzin zajęć edukacyjnych
określoną w planie nauczania dla danego oddziału.
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§ 5. Wymiar zajęć ustalonych zgodnie z § 1 odnosi
się również do nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono
te stanowiska, z tym że Jeżeli zastępstwo nie nastąpiło
od pierwszego dnia danego miesiąca, to wymiar ten
obowiązuje tego nauczyciela od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zlecono
nauczycielowi zastępstwo.
§ 6. W przypadku konieczności łączenia różnych
wymiarów godzin zajęć w ramach jednego etatu, godziny nauczyciela ustala się proporcjonalnie w odniesieniu
do łącznej liczby realizowanych przez nauczyciela zajęć.
Wszystkie godziny ponad tak ustalony wymiar stanowią
godziny ponadwymiarowe.

Poz. 4575,4576

i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dyrektorów oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin a także tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagogów, psychologów i logopedów w szkołach, dla których
organem prowadzącym jest gmina Książ Wielki.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy oraz dyrektorom placówek oświatowych.
§ 9. 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.
Przewodniczący Rady Gminy w Książu Wielkim
Henryk Huma

§ 7. Z dniem 31 sierpnia 2011 r. traci moc uchwała
Rady Gminy Nr XXXII/239/2006 Rady Gminy w Książu
Wielkim z dnia 24 kwietnia 2006 r. w sprawie udzielania
4575

4576
4576

UCHWAŁA NR VIII/67/2011
RADY GMINY W KSIĄŻU WIELKIM
z dnia 2 sierpnia 2011 r.
w sprawie: ustalenia opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy
programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Książ Wielki
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 5c pkt 1, art. 6 ust. 1
pkt 2 i art. 14 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr256, poz. 2572,
z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

2.

§ 1.
1. Ustala się:
1) czas przeznaczony na zapewnienie przez przedszkole publiczne prowadzone na terenie Gminy
Książ Wielki, zwane dalej „przedszkolem”, bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki;
2) wysokość opłat za świadczenia udzielane przez
przedszkole w czasie przekraczającym wymiar
zajęć, w ramach których przedszkole zapewnia
bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę.

3.

§ 2.
1. Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie.
2. Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka realizowane są w przedszkolu od godziny 7.00 do godziny
12.00, od poniedziałku do piątku.
§ 3.
1. Ustala się opłatę za każdą rozpoczętą godzinę świadczeń udzielanych przez przedszkole w wymiarze
wykraczającym poza czas określony w § 2, zwaną
dalej „opłatą”, w wysokości – 1,50 zł
a) organizację gier i zabaw dydaktycznych wspomagających rozwój umysłowy dziecka,
b) organizację gier i zabaw badawczych rozwijających zainteresowania otaczającym światem,
c) organizację zajęć muzycznych lub plastycznych,
lub teatralnych rozwijających uzdolnienia dzieci,
d) organizację gier i zabaw ruchowych wspomagających rozwój ruchowy dziecka,

4.

5.

e) organizację zabaw wspomagających rozwój
emocjonalny i społeczny dziecka,
f) opiekę nad dzieckiem podczas zajęć specjalistycznych, odpoczynku lub spożywania posiłków;
g) opiekę nad dzieckiem podczas jego odpoczynku.
Jeżeli z dziennego czasu pracy wynika, że przedszkole
rozpoczyna lub kończy zajęcia o niepełnej godzinie,
opłata za świadczenia realizowane w tym czasie
ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu.
Wysokość opłat za dany miesiąc ustala się jako iloczyn opłaty i liczby godzin świadczeń udzielonych
dziecku w danym miesiącu przez przedszkole
w czasie przekraczającym czas określony w § 2,
przy czym liczbę godzin świadczeń udzielonych
dziecku w danym miesiącu w czasie przekraczającym czas określony w § 2 oblicza się na podstawie
deklaracji rodzica (opiekuna prawnego) złożonej do
dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Książu Wielkim określającej, w jakim dziennym wymiarze dziecko będzie korzystało ze świadczeń przedszkola w okresie od momentu przyjęcia dziecka do
przedszkola do ostatniego dnia miesiąca, w którym
kończą się zajęcia opiekuńczo - wychowawcze
w danym roku szkolnym.
Zmiana deklaracji określonej w ust. 3 może nastąpić
w każdym czasie w trakcie roku szkolnego ze skutkiem od pierwszego dnia miesiąca następującego
po miesiącu, w którym poinformowano o zmianie
dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Książu Wielkim.
Jeżeli dziecko korzysta z odpłatnych świadczeń ponad
czas określony w deklaracji, o której mowa w ust. 3,
opłata naliczana jest według faktycznej liczby godzin
korzystania przez dziecko z odpłatnych świadczeń, natomiast rodzic (opiekun prawny) składa niezwłocznie
do dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Książu Wielkim korektę deklaracji.
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6. W razie niedotrzymywania czasu odbioru dziecka (spóźnienia) zgodnie ze złożoną deklaracją przez rodzica
(opiekuna prawnego) przewiduje się specjalne stawki
za ponadnormatywne godziny pracy nauczyciela.
Dopuszczalne spóźnienie wynosi 15 minut.
W przypadku większego będzie naliczana opłata
w wysokości 30 złotych za każdą rozpoczętą godzinę
pracy z dzieckiem.
7. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłata podlega zwrotowi pod warunkiem poinformowania przedszkola o nieobecności dziecka i przewidywanym czasie jej trwania, z tym że za pierwszy dzień
nieobecności opłata zwracana jest pod warunkiem
poinformowania przedszkola najpóźniej w tym dniu
do godziny 9.00.
8. Przed rozpoczęciem roku szkolnego dyrektor Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Książu Wielkim pisemnie
informuje rodziców (opiekuna prawnego) o sposobie
przekazywania informacji o nieobecności dziecka
w przedszkolu.
9. Opłaty pobiera się z góry do dnia 20 każdego miesiąca.

Poz. 4576,4577

10. Odliczeń za wyżywienie dziecka dokonuje się w następnym miesiącu po podsumowaniu frekwencji.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Książ Wielki.
§ 5. Traci moc uchwała Nr XXXV/279/2010 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie
ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez
Przedszkole Samorządowe w Książu Wielkim oraz uchwała
nr XXXVI/289/2010 Rady Gminy Książ Wielki z dnia
29 września 2010 r. w sprawie zmiany uchwały
Nr XXXV/279/2010 Rady Gminy Książ Wielki z dnia
26 sierpnia 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za
świadczenia udzielane przez Przedszkole Samorządowe
w Książu Wielkim.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2011 r.
Przewodniczący Rady Gminy w Książu Wielkim
inż. Henryk Huma

4576

4577
4577

UCHWAŁA NR XII-89/2011
RADY GMINY ŁAPSZE NIŻNE
z dnia 31 sierpnia 2011 r.
w sprawie zmian w statucie Gminy Łapsze Niżne
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Łapsze Niżne uchwala, co następuje:
§ 1. W Statucie Gminy Łapsze Niżne ustanowionego
uchwałą Nr II/8/2002 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia
9 lutego 2002 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia
24 lutego 2003 r. Nr 36 poz. 484 z poźn. zm.) dokonuje się
zmiany: w § 10 ust. 6 otrzymuje brzmienie: „Decyzje,
o jakich mowa w ust. 5, są przedkładane do aprobaty
Skarbnikowi i Wójtowi Gminy i stają się wiążące po ich
zatwierdzeniu przez Wójta Gminy”, w § 41 ust. 4 otrzymuje
brzmienie: „Interpelacje składa się w formie pisemnej na
ręce Przewodniczącego Rady. Przewodniczący niezwłocznie przekazuje interpelację adresatowi.”, w § 43
ust. 6 otrzymuje brzmienie: „Przewodniczący może udzielić głosu osobie nie będącej radnym, sołtysem po jej wcześniejszym zapisaniu się do głosu, z podaniem celu wystąpienia przed rozpoczęciem sesji.” w § 46 skreśla się
ust. 2 § 103 otrzymuje nowe brzmienie:
1. Komisja Rewizyjna składa Radzie – w terminie do
dnia 31 stycznia każdego roku – roczne sprawozdanie ze swojej działalności w roku poprzednim.
2. Sprawozdanie powinno zawierać:
1) liczbę, przedmiot, miejsca, rodzaj i czas przeprowadzonych kontroli,
2) wykaz najważniejszych nieprawidłowości wykrytych w toku kontroli,
3) wykaz uchwał podjętych przez Komisję Rewizyjną,
4) wykaz analiz kontroli dokonanych przez inne
podmioty wraz z najważniejszymi wnioskami,
wynikającymi z tych kontroli.
3. Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie z wykonania
budżetu gminy za rok ubiegły oraz wniosek

w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy do
15 czerwca każdego roku następującego po roku
budżetowym.”
§ 2. Załącznik Nr 3 do Statutu Gminy Łapsze Niżne
otrzymuje nowe brzmienie:
1. WYKAZ GMINNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH:
1) Gminna Biblioteka Publiczna w Łapszach Niżnych.
2) Gminny Ośrodek Kultury w Łapszach Niżnych
z siedzibą w Niedzicy.
3) Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia w Łapszach Niżnych.
2. WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY:
1) Urząd Gminy w Łapszach Niżnych.
2) Szkoła Podstawowa im. Błogosławionego Ks. Józefa Stanka w Łapszach Niżnych.
3) Szkoła Podstawowa w Łapszach Wyżnych
im. Błogosławionego Jana Pawła II.
4) Szkoła Podstawowa w Łapszance.
5) Szkoła Podstawowa w Trybszu im. Świętej Elżbiety Węgierskiej.
6) Zespół Szkół: Szkoła Podstawowa im. Bronisława Czecha i Gimnazjum we Frydmanie tworzą:
a) Przedszkole we Frydmanie
b) Szkoła Podstawowa im. B. Czecha we Frydmanie,
c) Gimnazjum we Frydmanie.
7) Gimnazjum w Łapszach Niżnych.
8) Zespół Placówek Oświatowych w Kacwinie
w skład w którego wchodzą:
a) Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana
Pawła II,
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b) Przedszkole w Kacwinie.
9) Zespół Placówek Oświatowych w Niedzicy w skład
w którego wchodzą:
a) Szkoła Podstawowa w Niedzicy,
b) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Niedzicy,
10) Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapszach Niżnych.
11) Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Gminy
Łapsze Niżne.
12) Zespół Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Gminy Łapsze Niżne.
§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

Poz. 4577,4578
§ 4.

1. Traci moc Uchwała Nr XI-79/07 Rady Gminy Łapsze
Niżne z dnia 28 maja 2007 roku ws. zmian w Statucie
Gminy Łapsze Niżne (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego
z dnia 30 czerwca 2007 r. Nr 481 poz. 3175).
2. Traci moc Uchwała Nr XVI-118/07 Rady Gminy Łapsze
Niżne z dnia 30 listopada 2007 roku ws. zmian
w Statucie Gminy Łapsze Niżne (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 28 stycznia 2008 Nr 64 poz. 489).
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Helena Klimczak

4577

4578
4578

UCHWAŁA NR XII-90/11
RADY GMINY ŁAPSZE NIŻNE
z dnia 31 sierpnia 2011 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XL-220/06 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie
uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łapsze Niżne.
Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)
oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst
jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.),
po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Targu, Rada Gminy
Łapsze Niżne uchwala, co następuje:
§ 1. W „Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łapsze Niżne” wprowadza się następujące zmiany:
1. § 4 ust. 1 lit. h otrzymuje brzmienie: „h) we wskazanym
zakresie selektywnie zbierać powstałe na terenie nieruchomości odpady komunalne, a w szczególności
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, a następnie przekazywać je zgodnie
z zapisami § 12 regulaminu, ustawy oraz ustawy
o odpadach i odrębnymi przepisami;”
2. § 12 otrzymuje brzmienie:
1) Wyselekcjonowane odpady wielkogabarytowe
i niebezpieczne muszą być wystawione w dniu
odbioru na chodnik lub ulicę przed wejściem na
teren nieruchomości.
2) Zużyte baterie i akumulatory zbierać selektywnie
a następnie przekazywać prowadzącym sprzedaż tego typu asortymentu w placówkach handlowych lub wymieniać na nowe.
4578

3) Zużyty sprzęt elektryczny lub elektroniczny zbierać selektywnie a następnie przekazywać:
a) przedsiębiorstwu działającemu w ramach
umowy na odbiór odpadów komunalnych,
b) punktom sprzedaży detalicznej przy zakupie
sprzętu tego samego rodzaju co zużyty
sprzęt, w ilości nie większej niż ilość kupionego nowego sprzętu,
c) wyspecjalizowanym punktom odbioru zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego, stacjonarnym lub mobilnym zbierającym okresowo tego typu odpady na terenie Gminy.
4) Informacje o terminach i sposobie okresowej
zbiórki odpadów będą przekazywane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo
przyjęty.”
3. § 28 ust. 2 lit. d otrzymuje brzmienie: „d) natychmiast usuwać zanieczyszczenia pozostawione przez
przepędzane zwierzęta gospodarskie na terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności
chodnikach, drogach publicznych, placach, itp.;”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Łapsze Niżne.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Helena Klimczak

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 471

– 30107 –

Poz. 4579,4580
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UCHWAŁA NR XII-95/11
RADY GMINY ŁAPSZE NIŻNE
z dnia 31 sierpnia 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały nr LI-400/10 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie ustalenia
opłat za świadczenia w przedszkolach samorządowych prowadzonych przez Gminę Łapsze Niżne.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i 2
Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
w związku a także art. 6 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 5 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j.
Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) uchwala
się, co następuje:

muje brzmienie: „Opłata, o której mowa w § 2 wynosi
1,50 zł za każdą godzinę świadczeń przekraczających
wymiar zajęć.”
§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi w życie po
upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia z mocą obowiązującą
od 1 października 2011 r.

§ 1. Paragraf 3 uchwały Nr LI-400/10 Rady Gminy
Łapsze Niżne z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach samorządowych prowadzonych przez Gminę Łapsze Niżne otrzy-

Przewodniczący Rady
Helena Klimczak

4579

4580
4580

UCHWAŁA NR X/69/2011
RADY GMINY MOGILANY
z dnia 2 września 2011 r.
w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych
o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Mogilany i jej jednostkom organizacyjnym oraz warunków
dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną,
a także wskazania osób uprawnionych do stosowania tych ulg.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 59 ust.13 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy
uchwala ,co następuje
§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady, sposób
i tryb umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Mogilany oraz
jej jednostkom organizacyjnym, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga
stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazuje osoby
uprawnione do stosowania tych ulg.
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) należności pieniężnej – należy przez to rozumieć kwotę główną należności mającej charakter cywilnoprawny, odsetki za zwłokę, koszty postępowania
sądowego i egzekucyjnego i inne koszty według
stanu na dzień złożenia wniosku,
2) dłużniku – należy przez to rozumieć osobę fizyczną,
osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej zobowiązaną do zapłacenia należności pieniężnej,
3) wierzycielu - należy przez to rozumieć Gminę Mogilany i jej jednostki organizacyjne działające w formie
jednostek budżetowych i zakładów budżetowych,
4) uldze – należy przez to rozumieć umorzenie, rozłożenie na raty lub odroczenie terminu spłaty należności pieniężnej,
5) przedsiębiorcy – należy przez to rozumieć przedsiębiorcę,
o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.

o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r.
Nr 155 poz. 1095 z późn. zm.),
6) organie uprawnionym - należy to rozumieć osoby
wskazane w niniejszej uchwale, uprawnione do
udzielania ulg w spłacie należności pieniężnej.
§ 3.
1) Należność pieniężna może zostać z urzędu w całości
lub w części umorzona, spłata jej może być odroczona lub rozłożona na raty, 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 pieniężną, a odpowiedzialność
z tytułu należności pieniężnej 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 nie posiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji;
e) Zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny.
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2) Należność pieniężna może zostać na wniosek dłużnika
w całości lub w części umorzona, spłata może być
odroczona lub rozłożona na raty, ze względu na interes publiczny lub ważny interes dłużnika
§ 4.
1) Umorzenie należności pieniężnej następuje w formie
pisemnego jednostronnego oświadczenia woli złożonego przez organ uprawniony.
2) Umorzenie należności pieniężnej, za które odpowiada
solidarnie więcej niż jeden dłużnik, może nastąpić
w przypadku gdy okoliczności uzasadniające umorzenie zachodzą w stosunku do wszystkich dłużników.
3) W przypadku gdy umorzenie dotyczy części należności pieniężnej organ uprawniony oznacza termin
zapłaty pozostałej części należności pieniężnej
z zastrzeżeniem, że w razie niedotrzymania terminu
spłaty oświadczenie woli dotyczące ulgi traci moc.
§ 5.
1) Odroczenie terminu zapłaty całości lub części należności pieniężnej, lub rozłożenie płatności całości
lub części należności pieniężnej na raty następuje
w formie pisemnej poprzez zawarcie porozumienia
między dłużnikiem a organem uprawnionym.
2) Od należności pieniężnej, której termin zapłaty odroczono lub której spłatę rozłożono na raty, pobiera
się za zwłokę 50% zastrzeżonych w umowie odsetek umownych, a w przypadku braku ich zastrzeżenia 50% odsetek ustawowych, liczonych od dnia
złożenia wniosku do dnia zapłaty. Odsetki te są doliczane do kwoty odroczonej lub do poszczególnych rat z góry w zawartym porozumieniu
3) Odsetki, które powstały do dnia złożenia wniosku
o ulgę, rozkładane są na taką samą liczbę rat jak
należność główna, nie podlegają oprocentowaniu
i płatne są w tych samych terminach.
4) W przypadku negatywnej decyzji w sprawie odroczenia lub rozłożenia na raty odsetki liczone są
w pełnej wysokości do dnia dokonania wpłaty.
5) W porozumieniu zamieszcza się postanowienia
o natychmiastowej wymagalności pozostałej kwoty
należności pieniężnej wraz z odsetkami, jeżeli dłużnik nie zapłaci którejkolwiek z rat w wyznaczonym
terminie, albo w pełnej wysokości należności pieniężnej, której termin płatności odroczono.
6) Przy odraczaniu i rozkładaniu na raty spłaty należności pieniężnej stosuje się odpowiednio § 4 ust. 2.
§ 6.
1) Do udzielania ulg w spłacie należności pieniężnej
uprawnieni są:
a) Wójt Gminy - w odniesieniu do należności pieniężnej przypadającej Gminie Mogilany lub jej jednostkom organizacyjnym – do kwoty 10 000 zł,
b) Wójt Gminy, po uzyskaniu opinii Komisji Budżetowej Rady Gminy - w odniesieniu do należności pieniężnej przypadającej Gminie Mogilany
lub jej jednostkom organizacyjnym – powyżej
kwoty 10 000 zł,
c) Kierownicy jednostek organizacyjnych – w odniesieniu do należności pieniężnej przysługującej tym jednostkom, gdy jej wartość nie przekracza kwoty 1000 zł, a w zakresie rozkładania
na raty lub odraczania terminu płatności, bez
względu na wysokość kwoty tej należności.

Poz. 4580
§ 7.

1) Dłużnik ubiegający się o uzyskanie ulgi w spłacie
należności pieniężnej składa do organu uprawnionego wniosek o zastosowanie ulgi, zawierający informacje dotyczące wystąpienia przesłanek zastosowania ulgi, opis aktualnej sytuacji finansowej
oraz wszelkich innych okoliczności uzasadniających
składany wniosek.
a) Osoby fizyczne załączają do wniosku:
- oświadczenie o stanie majątkowym wg wzoru
stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały,
- dokumenty potwierdzające wysokość dochodów
dłużnika oraz osób pozostających z nim we
wspólnym gospodarstwie domowym (np. zaświadczenia o dochodach, odcinki emerytur
lub rent),
- dokumenty wskazujące na nadzwyczajne wydatki lub wykazujące zaistnienie przesłanek
opisanych we wniosku,
- inne dokumenty, na żądanie organu uprawnionego.
b) Przedsiębiorcy oraz pozostałe jednostki organizacyjne do wniosku składają:
- sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek
wyników) za trzy ostatnie lata kalendarzowe,
- odpis zeznania podatkowego za ostatnie trzy
lata podatkowe,
- inne dokumenty na żądanie organu uprawnionego.
2) Ulga w spłacie należności pieniężnej udzielana jest po
przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego.
3) Organ uprawniony może dopuścić jako dowód
w ramach postępowania wyjaśniającego, o którym
mowa w ust. 3, wszystko co może się przyczynić do
wyjaśnienia czy zaistniały przesłanki zastosowania
ulgi, w tym dowód z zeznań świadków, wyjaśnień
dłużnika oraz oględzin nieruchomości i ruchomości
dłużnika.
4) Wniosek niekompletny, niezawierający informacji
o których mowa w § 7 ust. 1 oraz dokumentów,
o których mowa w § 7 ust. 2 i nieuzupełniony
w terminie wskazanym przez organ uprawniony
pozostawia się bez rozpoznania.
§ 8. Należność pieniężna staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami należnymi od pierwotnego
terminu wymagalności do dnia zapłaty w przypadku,
gdy zostanie ustalone, że:
1) dowody, na podstawie których organ uprawniony
udzielił ulgi, okazały się fałszywe,
2) dłużnik wprowadził organ uprawniony w błąd co do
okoliczności uzasadniających udzielenie ulgi,
3) dłużnik nie spłacił należności pieniężnej w odroczonym terminie.
§ 9.
1) Organ uprawniony może na wniosek dłużnika prowadzącego działalność gospodarczą udzielać ulgi
określone w niniejszej uchwale, które stanowią
pomoc de minimis w zakresie i na zasadach określonych bezpośrednio w obowiązujących aktach
prawa Wspólnot Europejskich dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis.
2) W celu uzyskania pomocy, o której mowa w ust. 1,
podmiot ubiegający się o pomoc de minimis zo-
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bowiązany jest do przedstawienia organowi
uprawnionemu zaświadczeń i oświadczeń, o których mowa w art. 37 ust.1 i 2 ustawy z dnia
30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach
dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 roku
Nr 59 poz. 404 z późn. zm.).
3) Łączna wartość pomocy publicznej udzielonej podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą
na podstawie niniejszej uchwały nie może przekroczyć równowartości dopuszczalnej pomocy, o której stanowi Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1998/
2006 z dnia 15 grudnia 2006 roku w sprawie stosowania art.87 i art.88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. U. UE L z 2006 r. Nr 379 strona 5).

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Mogilany

§ 10. Wójt Gminy w corocznym sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy przedstawia Radzie Gminy informację o łącznej liczbie i kwocie dokonanych umorzeń.

Przewodniczący Rady Gminy
mgr Małgorzata Okarmus

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
§ 13. Z dniem wejścia w życie niniejszej Uchwały,
traci moc Uchwała nr XXXVI/315/2010 Rady Gminy
Mogilany z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania należności pieniężnych
do których nie stosuje się ustawy – Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłaceniu tych należności
oraz wskazywania organów do tego uprawnionych.

Załącznik
do uchwały Nr X/69/2011
Rady Gminy Mogilany
z dnia 2 września 2011 r.

OŚWIADCZENIE O STANIE MAJĄTKOWYM

1)
2)
3)

POUCZENIE
Druk należy wypełnić czytelnie, dokonując wpisów bez skreśleń i poprawek.
Jeżeli oświadczenie nie będzie zawierało wszystkich wymaganych danych, wnioskodawca zostanie
zobowiązany do poprawienia lub uzupełnienia oświadczenia
Jeżeli nie jest możliwe wpisanie wszystkich danych w druku, należy umieścić te dane na dodatkowej
karcie.

1. Podmiot, do którego składane jest oświadczenie

2. Dane osoby składającej wniosek
Imię i nazwisko

3. Stan rodzinny
(należy wpisać dane osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym z wnioskodawcą: małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu z wnioskodawcą, wstępnych, zstępnych i osób pozostających w stosunku przysposobienia lub pod opieką wnioskodawcy, powinowatych)
Stopień pokrewieństwa
(lub rodzaj stosunku łączącego
Imię i nazwisko
Data urodzenia
wskazaną osobę
z wnioskodawcą
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4. Majątek
(należy wpisać stan majątkowy wnioskodawcy, wskazując jednocześnie tytuł prawny, np. własność, użytkowanie wieczyste)
Nieruchomości
nieruchomość przeznaczona do stałego zamieszkiwania przez wnioskodawcę (nieruchomość zabudowana
domem mieszkalnym lub mieszkanie, podać powierzchnię działki, domu, mieszkania w m2)

nieruchomość rolna (powierzchnia w hektarach)

inne nieruchomości (nieruchomość gruntowa niezabudowana - podać powierzchnię w hektarach, nieruchomość zabudowana – podać powierzchnię nieruchomości w hektarach oraz powierzchnię budynku w m2
m oraz rodzaj budynku)

Pozostały majątek
oszczędności pieniężne
(należy wpisać wartość nominalną i walutę tych oszczędności)

papiery wartościowe (np. akcje obligacje, podać ich wartość)

inne przedmioty wartościowe (powyżej 10.000 zł) (np. samochód, podać ich wartość)

5. Dochody i źródła utrzymania wnioskodawcy i osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym
(należy wpisać wszystkie dochody i źródła utrzymania wszystkich osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym)
imię i nazwisko

z jakiego tytułu

dochód miesięczny netto
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6. Inne dane o majątku i dochodach
(np. wysokość i rodzaj zobowiązań bądź wierzytelności, wysokość kosztów ponoszonych z tytułu leczenia,
utrzymania mieszkania, leczenia )

8. Miejscowość i data

9. Podpis wnioskodawcy

10. Oświadczenie o prawdziwości danych i przestawionych dowodów:
Ja, niżej podpisana (y) niniejszym:
- oświadczam, że dane podane we wniosku o zastosowanie ulgi, jak również w oświadczeniu o stanie
majątkowym są zgodne z prawdą,
- oświadczam, że zapoznałem się z treścią uchwały Uchwała nr Rady Gminy Mogilany z dnia w
sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności
pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Mogilany i jej jednostkom
organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których
ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także wskazania osób uprawnionych do stosowania
tych ulg i znane są mi konsekwencje wprowadzenia w błąd organu stosującego ulgę co do okoliczności uzasadniających udzielenie ulgi lub przedstawienia dla uzasadnienia
Podpis wnioskodawcy: ………………………………………………………………………….

Przewodniczący Rady Gminy
mgr Małgorzata Okarmus
4580

4581
4581

UCHWAŁA NR X/70/2011
RADY GMINY MOGILANY
z dnia 2 września 2011 r.
w sprawie ustalenia opłaty pobieranej z tytułu wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych
przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej
a działające na terenie Gminy Mogilany.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) oraz
art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad
dziećmi do lat 3 (Dz. U. Nr 45 poz. 235 z poźn. zm.); Rada
Gminy Mogilany uchwala, co następuje:
§ 1. Wysokość opłaty pobieranej z tytułu wpisu do
rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych
przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej a działające na terenie Gminy Mogilany wynosić będzie 300,00 zł.
4581

§ 2. Opłata za dokonanie wpisu do rejestru stanowi
dochód własny gminy
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Mogilany.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
mgr Małgorzata Okarmus
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UCHWAŁA NR X/72/2011
RADY GMINY MOGILANY
z dnia 2 września 2011 r.
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych
z terenu Gminy Mogilany za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art.
28 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie
przeciwpożarowej (t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380)
Rada Gminy Mogilany uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Ustala się wysokość ekwiwalentu pieniężnego dla
członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż
Pożarną lub gminę w wysokości:
- za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym
- 1 zł

- za każdą godzinę udziału w szkoleniu pożarniczym
- 1 zł.
2. Wysokość ekwiwalentu, o którym mowa w ust. 1
obowiązuje na czas nieokreślony.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
mgr Małgorzata Okarmus
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UCHWAŁA NR VII/65
RADY GMINY MUCHARZ
z dnia 29 sierpnia 2011 r.
w sprawie zmiany do uchwały Budżetowej Gminy Mucharz na rok 2011
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,
poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy Mucharz uchwala:
§ 1.
1. W budżecie Gminy Mucharz na rok 2011:
1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 80.419,58 zł,
zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały.
2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 78.325,16 zł,
zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały,
3) zwiększa się wydatki o kwotę 471.704 zł, zgodnie
z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały.
4) w Uchwale Budżetowej na 2011r. Nr III/15 z dnia
25 stycznia 2011 r. dokonuje się zmiany tabeli
Nr 3 „Plan wydatków majątkowych w 2011 r.”,
z zgodnie z tabelą Nr 4
5) w Uchwale Budżetowej na 2011r. Nr III/15 z dnia
25 stycznia 2011r. dokonuje się zmiany załącznika Nr 1 „Planowane kwoty dotacji udzielane
w roku 2011”, z zgodnie z załącznikiem Nr 1
§ 2.
1. W Uchwale Budżetowej na 2011r. Nr III/15 z dnia
25 stycznia 2011 r. wprowadza się nowe brzmienie
§ 3 ust. 1 o treści:
„1. Różnica miedzy dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie
528.613,18 zł, z przeznaczeniem na wskazaną
w rozchodach budżetu spłatę pożyczek zaciągniętych w roku poprzednim udzielonych na fi-

nansowanie zadań realizowanych z udziałem
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.”
2. W Uchwale Budżetowej na 2011 r. Nr III/15 z dnia
25 stycznia 2011 r. wprowadza się nowe brzmienie
§ 3 ust 3 o treści:
„Ustala się roczne limity dla:
1) zobowiązań z tytułu nowych kredytów zaciąganych na
sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - do
kwoty 500.000 zł,
2) zobowiązań z tytułu nowych kredytów do kwoty
517.073,17 zł zaciąganych na:
a) spłatę pożyczek zaciągniętych w roku poprzednim
udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu
Unii Europejskiej 187.073,17 zł,
b) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów – do
kwoty 330.000 zł
3) zobowiązań z tytułu nowej pożyczki na wyprzedzające
finansowanie działań finansowanych ze środków
pochodzących z Budżetu Unii Europejskiej 182.926,83 zł "
§ 3.
1. Ustala się przychody oraz rozchody budżetu, jak
w tabeli Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 4.
1. W uchwale budżetowej na 2011 r. Nr III/15 z dnia
25 stycznia 2011 r. wprowadza się zmiany wynikające z niniejszej uchwały, tabel oraz załącznika.
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§ 5. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy
Mucharz.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodnicząca Rady Gminy
Anna Fila
UZASADNIENIE
Zwiększenie dochodów w budżecie w związku z:
- przyznaniem środków z Nadleśnictwa Sucha Beskidzka
na remont drogi,
- wpływem odszkodowania z PZU, oraz zwrotem opłaty
sądowej z 2010 r.,
- wpłatą opłaty za dysponowanie nieruchomością,
- naliczeniem opłat planistycznych,
- większymi wpływami z tytułu odsetek od zaległości,
opłat cywilnoprawnych,
- większymi wpływami należnych dochodów od dłużników alimentacyjnych,
- rozliczeniem projektu współfinansowanego przez
PROW,

Poz. 4583

- przyznaniem dotacji z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na zwrot części wydatków
wykonanych w ramach funduszu sołeckiego.
Środki zostaną przeznaczone na:
- współfinansowanie budowy chodnika w Świnnej Porębie,
- współfinansowanie remontu dróg wewnętrznych,
- wydatki bieżące związane z gospodarka nieruchomościami,
- pokrycie składek na PFRON,
- promocję Gminy,
- wydatki dotyczące budowy garażu przy OSP
w Mucharzu,
- pokrycie kosztów z tytułu odsetek od kredytów,
- przekazanie dotacji dla Gminy Bielsko-Biała,
- wydatki dotyczące wywozu azbestu z Gminy Mucharz,
- wydatki dotyczące oświetlenie w Gminie,
- wydatki dotyczące zatrudnienia interwencyjnych,
- kontynuacja budowy boiska sportowego w Mucharzu.
Przewodnicząca Rady Gminy
Anna Fila

Tabela Nr 1
do Uchwały Nr VII/65
Rady Gminy Mucharz
z dnia 29 sierpnia 2011 r.
Zmiany w planie dochodów bieżących na 2011r.
Dział
Nazwa
Kwota
zwiększenia
w zł
600 Transport i łączność
3.000
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
0
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Wpływy z różnych dochodów
3.000
700 Gospodarka mieszkaniowa
4.050
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
0
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samo300
rządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
Wpływy z różnych dochodów
3.750
750 Administracja publiczna
400
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
0
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Pozostałe odsetki
Wpływy z różnych dochodów
400
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.
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedno33.450
stek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane
z ich poborem
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
0
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Podatek od czynności cywilnoprawnych
150

Kwota
zmniejszenia
w zł

39.399,72
5.210

1.189,72
33.000
5.210
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Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
Różne rozliczenia
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin (związków gmin)
Oświata i wychowanie
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem
środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1
pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu
środków europejskich
Pomoc społeczna
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Wpływy z różnych dochodów
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
ustawami
SUMA

32.000
1.300
23.374,56
0

23.374,56
49.204
49.204

49.204

6.340,74
0

400
5.940,74

119.819,30

39.399,72
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Tabela Nr 2
do Uchwały Nr VII/65
Rady Gminy Mucharz
z dnia 29 sierpnia 2011 r.
Zmiany w planie dochodów majątkowych na 2011 r.
Dział
Nazwa
010

750

754

758

Rolnictwo i łowiectwo
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów
(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
Administracja publiczna
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
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.
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
Różne rozliczenia
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)
SUMA

Kwota
zwiększenia
w zł
61.500
61.500
61.500
5.210
5.210
5.210

800
0
800
10.815,16
0
10.815,16
78.325,16
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Tabela Nr 3
do Uchwały Nr VII/65
Rady Gminy Mucharz
z dnia 29 sierpnia 2011 r.

Dział

Rozdział

010
01095

600
60014

60016

700
70005

720
72095

750
75023

75075

Zmiany w planie wydatków na 2011 r.
Treść

Rolnictwo i łowiectwo
Pozostała działalność
wydatki bieżące
z tego:
- wydatki jednostek budżetowych
z tego:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Transport i łączność
Drogi publiczne powiatowe
wydatki majątkowe
z tego:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne
Drogi publiczne gminne
wydatki bieżące
z tego:
- wydatki jednostek budżetowych
z tego:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
wydatki bieżące
z tego:
- wydatki jednostek budżetowych
z tego:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Informatyka
Pozostała działalność
wydatki majątkowe
z tego:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym:
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
wydatki bieżące
z tego:
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Administracja publiczna
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
wydatki bieżące
z tego:
- wydatki jednostek budżetowych
z tego:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
wydatki bieżące
z tego:
- wydatki jednostek budżetowych
z tego:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Kwota
Kwota
zwiększenia zmniejszenia
w zł
w zł
23.000
23.000
23.000
23.000
23.000
20.500
16.500
16.500
16.500
4.000
4.000
4.000
4.000
22.000
22.000
22.000
22.000
22.000
1.500
1.500
100
100

100
1.400

1.400
17.000
15.000
15.000
15.000
15.000
2.000
2.000
2.000
2.000
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851
85154
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90095
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Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Ochotnicze straże pożarne
wydatki majątkowe
z tego:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne
Obsługa długu publicznego
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek
samorządu terytorialnego
wydatki bieżące
z tego:
- obsługa długu
Oświata i wychowanie
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
wydatki bieżące
z tego:
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Gimnazja
wydatki majątkowe
z tego:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym:
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
wydatki bieżące
z tego:
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Ochrona zdrowia
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
wydatki bieżące
z tego:
- dotacje na zadania bieżące
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka odpadami
wydatki bieżące
z tego:
- wydatki jednostek budżetowych
z tego:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Oświetlenie ulic, placów i dróg
wydatki bieżące
z tego:
- wydatki jednostek budżetowych
z tego:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Pozostała działalność
Wydatki bieżące
z tego:
- wydatki jednostek budżetowych
z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Kultura fizyczna
Kultura fizyczna i sport
wydatki majątkowe
z tego:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne
RAZEM

14.000
14.000
14.000
14.000
5.000
5.000
5.000
5.000
49.204
49.204
49.204

1.500

49.204
1.500
100
100

100
1.400

1.400
1.000
1.000
1.000
1.000
20.000
6.000
6.000
6.000
6.000
10.000
10.000
10.000
10.000
4.000
4.000
4.000
4.000
300.000
300.000
300.000
300.000
473.204

1.500
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Tabela Nr 4
do Uchwały Nr VII/65
Rady Gminy Mucharz
z dnia 29 sierpnia 2011 r.

1
010

2
01010

600
60014

60016

60017
700
70005

720
72095
750
75075

754
75412
801
80101

900
90015
921
92109

4
Rolnictwo i łowiectwo
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
w tym:
1. dokumentacja – projekt budowy kanalizacji
w Jaszczurowej
2. Przyłącz stacji uzdatniania wody
Transport i łączność
Drogi publiczne powiatowe
w tym:
1. Przebudowa dróg 1720K Kuków - Tarnawa
i 1704K Mucharz – Śleszowice” na odcinku
przebiegającym w granicach powiatu wadowickiego
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej
nr 1733K Gorzeń Górny- Koziniec -Świnna
Poręba w miejscowości Świnna Poręba
Drogi publiczne gminne
w tym:
1. Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy chodnika na odcinku od
szkoły podstawowej do pętli autobusowej
w miejscowości Świnna Poręba
Drogi wewnętrzne
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
w tym:
1. nabycie gruntów
Informatyka
Pozostała działalność
Administracja publiczna
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
w tym:
1. Projekt wizualizacji Zbiornika Świnna Poręba
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Ochotnicza straże pożarne
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
w tym:
1. Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Mucharzu
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Oświetlenie ulic, placów i dróg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

5
19 900,00
19 900,00

15
19 900,00
19 900,00

16
19 900,00
19 900,00

257 200,00
239 000,00

257 200,00
239 000,00

222 500,00

na programy finansowane
z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

Plan

inwestycje i zakupy
inwestycyjne

Nazwa

Wydatki
majątkowe

Rozdział

Dział

w tym:

17

zakup i objęcie akcji i udziałów
oraz wniesienie wkładów
do spółek prawa handlowego.

z tego:

0,00
0,00

18
0,00
0,00

257 200,00
239 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

222 500,00

222 500,00

0,00

0,00

16.500

16.500

16.500

17 700,00

17 700,00

17 700,00

0,00

0,00

17 700,00

17 700,00

17 700,00

0,00

0,00

500,00
42 400,00
42 400,00

500,00
42 400,00
42 400,00

500,00
42 400,00
42 400,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

100,00
100,00
9 225,00
9 225,00

100,00
100,00
9 225,00
9 225,00

100,00
100,00
9 225,00
9 225,00

100,00
100,00
9 225,00
9 225,00

0,00
0,00
0,00
0,00

31 962,00

31 962,00

31 962,00

0,00

0,00

31 962,00
38 760,52
38 760,52

31 962,00
38 760,52
38 760,52

31 962,00
38 760,52
38 760,52

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

38 760,52

38 760,52

38 760,52

0,00

0,00

23 700,00
23 700,00
16 800,00
16 800,00

23 700,00
23 700,00
16 800,00
16 800,00

23 700,00
23 700,00
16 800,00
16 800,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
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w tym:
1. Budowa placu zabaw przy Świetlicy Wiejskiej w Świnnej Porębie
Kultura fizyczna
Obiekty sportowe
w tym:
1. Budowa boiska sportowego w Mucharzu
Wydatki razem:

16 800,00

Poz. 4583

16 800,00

16 800,00

0,00

0,00

1.114 660,90 1.214 660,90 1.214 660,90
1.114 660,90 1.214 660,90 1.214 660,90

0,00
0,00

0,00
0,00

1.114 660,90 1.214 660,90 1.214 660,90
1.554.708,42 1.554.708,42 1.554.708,42

0,00
9 325,00

0,00
0,00
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Tabela Nr 4
do Uchwały Nr VII/65
Rady Gminy Mucharz
z dnia 29 sierpnia 2011 r.

Lp.
1.
2.
3.
4.

5.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
Treść
Dochody ogółem
Wydatki ogółem
Wynik – nadwyżka
Przychody budżetu
- przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym
- przychody z pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
- wolne środki, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu
jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek
z lat ubiegłych
Rozchody budżetu
1. Spłata rat kredytów w Banku Spółdzielczym
2. Spłata pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego udzielanej na wyprzedzające
finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z Budżetu Unii
Europejskiej

Kwota
12.742.966,61 zł
12.214.353,43 zł
528.613,18 zł
950.320,78 zł
517.073,17 zł
182.926,83 zł
250.320,78 zł
1.478.933,96 zł
330.000,00 zł
1.148.933,96 zł
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Załącznik
do uchwały Nr VII/65
Rady Gminy Mucharz
z dnia 29 sierpnia 2011 r.
Planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2011

Dział Rozdział
400

40002

Nazwa

Rodzaj dotacji z budżetu

Wytwarzanie i zaopatrywanie
w energię elektryczną, gaz
i wodę
Dostarczanie wody
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla
zakładu budżetowego

600
60014

Transport i łączność
Drogi publiczne powiatowe
Dotacja celowa na pomoc finansową dla
jst na zadania inwestycyjne

720
72095

Informatyka
Pozostała działalność

80104

Oświata i wychowanie
Przedszkola

Dotacja celowa
801

dla jednostek
sektora finansów publicznych
33 000 zł

dla jednostek
spoza sektora
finansów
publicznych

33 000 zł
33 000 zł
222 500 zł
222 500 zł
222 500 zł
1.500 zł
1.500 zł
1.500 zł
0 zł

197 600 zł
197 600 zł
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Dotacja podmiotowa dla działających na
terenie Gminy publicznych przedszkoli
851
85121

Ochrona zdrowia
Lecznictwo ambulatoryjne

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Dotacja podmiotowa dla SPZOZ
Dotacja celowa
900
90001

Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska
Gospodarka ściekowa
i ochrona wód

92109

Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
Domy i ośrodki kultury, świetlice
i kluby

280 600 zł

Biblioteki
Dotacja podmiotowa dla gminnych
instytucji kultury

926
92605

100 000 zł
321 600 zł

Dotacja podmiotowa dla gminnych
instytucji kultury
92116

3.000 zł
2.000 zł
2.000 zł
1.000 zł
1.000 zł
100 000 zł
100 000 zł

Dotacja przedmiotowa z budżetu dla
zakładu budżetowego
921

197 600 zł

Kultura fizyczna i sport
Zadania w zakresie kultury
fizycznej i sportu

280 600 zł
41 000 zł
41 000 zł
35 000 zł
35 000 zł

Dotacja celowa na zadania zlecone organizacjom prowadzącym działalność pożytku
publicznego

35 000 zł

Przewodnicząca Rady Gminy
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4583

4584
4584

UCHWAŁA NR VII/67
RADY GMINY MUCHARZ
z dnia 29 sierpnia 2011 r.
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole prowadzone przez Gminę Mucharz
Na podstawie art. 14 ust 5 pkt 1 w związku z art.5 c
pkt. 1 i art.. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 256
poz. 2772 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2
pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U.
Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy
Mucharz uchwala, co następuje:
§ 1. Ilekroć w uchwale mowa jest o przedszkolu należy przez to rozumieć przedszkole, oddział przedszkolny
przy szkole podstawowej prowadzony przez Gminę
Mucharz.
§ 2.
1. Usługi świadczone przez przedszkole prowadzone
przez Gminę Mucharz w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określonej
przez właściwego ministra w odrębnych przepisach, realizowane są bezpłatnie, w wymiarze 5 godzin dziennie, w godzinach od 8.00-13.00
2. Przedszkole umożliwia, w czasie przekraczającym
godziny bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu, odpłatne korzystanie ze świadczeń poprzez:
1) realizowanie zadań opiekuńczo – wychowawczych w zakresie:
a) fachowej opieki pedagogicznej,

b) adaptacji dzieci w środowisku przedszkolnym,
c) wspierania zainteresowań indywidualnych,
d) doskonalenie umiejętności samoobsługowych,
e) rozwijania twórczych zdolności
2) organizowanie gier i zabaw edukacyjnych oraz
imprez okolicznościowych,
3) prowadzenie zajęć relaksacyjnych
3. Przedszkole umożliwia korzystanie z zajęć dodatkowych, organizowanych na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) pod warunkiem ponoszenia
przez nich kosztów tych zajęć.
§ 3.
1. Za każdą godzinę świadczeń o której mowa w § 2
pkt 2 ustala się opłatę w wysokości 0,14 % minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego według odrębnych przepisów.
2. Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji świadczeń ustalana jest jako iloczyn stawki godzinowej
o której mowa w ust.1 deklarowanej przez rodziców (opiekunów prawnych), liczby godzin pobytu
dziecka w przedszkolu ponad 5 godzin dziennie
oraz liczby dni pobytu dziecka w przedszkolu.
3. Opłata o której mowa w ust. 2 podlega zaokrągleniu
do pełnych złotych, zgodnie z zasadami rachunkowości.
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§ 4. Sposób rozliczania czasu pobytu dziecka
w przedszkolu ponad 5 godzin dziennie oraz zwrotu za
nieobecności określa umowa cywilno – prawna zawierana pomiędzy dyrektorem Szkoły Podstawowej, a rodzicami (prawnymi opiekunami). Ta sama umowa reguluje też kwestię pozostawienia dziecka w przedszkolu
ponad zadeklarowaną przez rodzica (opiekuna prawnego) liczbę godzin.

w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach
podstawowych prowadzonych przez Gminę Mucharz.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XIII/136 Rady Gminy
w Mucharzu z dnia 12.09.2008 r. w sprawie ustalenia
odpłatności za ustalenie zasad i wysokości opłat za
świadczenia wykraczające poza minimum programowe

Przewodnicząca Rady Gminy
Anna Fila

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Mucharz.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z mocą obowiązującą
od 1 września 2011 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.

4584

4585
4585

UCHWAŁA NR X/42/2011
RADY GMINY PORONIN
z dnia 17 sierpnia 2011 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2011 oraz zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2011
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157,
poz.1240 z późn. zm.) Rada Gminy Poronin uchwala, co
następuje:
§ 1.
1. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Poronin na rok
2011 o kwotę 467.292,00 zł zgodnie z załącznikiem
Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Poronin na rok
2011 o kwotę 632.709,00 zł zgodnie z załącznikiem
Nr 2 do niniejszej Uchwały.
3. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Poronin na rok
2011 w zakresie wydatków majątkowych zgodnie
z załącznikiem Nr 2.1 do niniejszej Uchwały.
4. W związku ze zmianą dochodów i wydatków zwiększa
się deficyt budżetu o kwotę 1.100.001,00 zł. Zwiększony deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym
budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów
i pożyczek z lat ubiegłych.
5. Zwiększa się przychody budżetu Gminy Poronin na
rok 2011 o kwotę 300.000,00 zł oraz zmniejsza się
rozchody budżetu Gminy Poronin na rok 2011
o kwotę 800.001,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3
do niniejszej Uchwały.
6. Ustala się Plan dochodów i wydatków na zadania
realizowane przez Gminę Poronin na podstawie
porozumień lub umów z innymi jednostkami sa-

morządu terytorialnego na rok 2011 zgodnie
z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.
§ 2. Zmienia się treść § 3 ust. 3 Uchwały Budżetowej Gminy Poronin na rok 2011 Nr IV/15/2011 z dnia
12 stycznia 2011 roku, który otrzymuje brzmienie:
„§ 3 ust. 3 Ustala się limit zobowiązań z tytułu:
1) kredytów i pożyczek zaciąganych w roku 2011 na
pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.000.000,00 zł,
2) kredytów i pożyczek zaplanowanych w przychodach
budżetu:
a) na pokrycie planowanego deficytu budżetu
w wysokości 671.360,00 zł,
b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
z tytułu zaciągniętych kredytów do kwoty
2.014.640,00 zł.”
§ 3. W wyniku powyższych zmian budżet Gminy
Poronin na rok 2011 przedstawia się następująco:
1. Dochody budżetu 28.345.041,68 zł
2. Wydatki budżetu 29.652.037,63 zł
3. Deficyt budżetu 1.306.995,95 zł
4. Przychody budżetu 3.321.635,95 zł
5. Rozchody budżetu 2.014.640,00 zł
§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy
Poronin.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Maria Dawidek
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr X/42/2011
Rady Gminy Poronin
z dnia 17 sierpnia 2011 r.
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Przewodniczący Rady Gminy Maria Dawidek
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr X/42/2011
Rady Gminy Poronin
z dnia 17 sierpnia 2011 r.
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Przewodniczący Rady Gminy
Maria Dawidek
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Załącznik Nr 2.1
do uchwały Nr X/42/2011
Rady Gminy Poronin
z dnia 17 sierpnia 2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Maria Dawidek
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Załącznik Nr 3
do uchwały Nr X/42/2011
Rady Gminy Poronin
z dnia 17 sierpnia 2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Maria Dawidek
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Załącznik Nr 4
do uchwały Nr X/42/2011
Rady Gminy Poronin
z dnia 17 sierpnia 2011 r.

Przewodniczący Rady
Maria Dawidek
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UCHWAŁA NR X/46/2011
RADY GMINY PORONIN
z dnia 17 sierpnia 2011 r.
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Poronin
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn.
zm.) oraz art. 6 ust. 1 i art. 14 ust.5 ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity
z 2004 r. Dz. U. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) uchwala
się, co następuje:
§ 1. Niniejsza uchwała ustala wymiar zajęć prowadzonych przez przedszkole publiczne bezpłatnie w ramach realizacji programów wychowania przedszkolnego oraz wysokość opłaty za świadczenia udzielane przez
przedszkole publiczne w czasie przekraczającym wymiar
zajęć realizowanych bezpłatnie.
§ 2. Przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Poronin w ramach realizowanych programów wychowania przedszkolnego zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie,
przez 5 dni w tygodniu, w ustalonym okresie i czasie
pracy przedszkola w danym roku szkolnym.
§ 3. Opłata za świadczenia udzielona w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o których mowa w § 2 wynosi złotych 1,20 ( słownie złotych: jeden 20/100) za każdą
rozpoczętą godzinę zajęć dydaktyczno- opiekuńczowychowawczych, w zaokrągleniu do pełnych złotych.

§ 4. Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji
świadczenia ustalana jest jako iloczyn liczby godzin
zajęć i stawki godzinowej, o której mowa w § 3.
§ 5. Szczegółowy zakres świadczeń realizowanych
przez przedszkole, w zakresie przekraczającym realizację
podstawy programowej wychowania przedszkolnego
określa umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola, a rodzicami ( opiekunami prawnymi ) dziecka.
§ 6. Ustala się ulgę w wysokości 20% od opłaty ,
o której mowa w § 3 dla drugiego dziecka i następnego
z rodziny uczęszczającego do przedszkola na terenie
Gminy Poronin pod warunkiem, że przedstawi dyrektorowi przedszkola dokumenty świadczące o trudnej sytuacji materialnej rodziny.
§ 7. Traci moc uchwała NR XV/130/99 Rady Gminy
Poronin z dnia 28 grudnia 1999 r. w sprawie zmiany
odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu.
§ 8. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy
Poronin.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2011 roku.
Przewodniczący Rady
Maria Dawidek
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UCHWAŁA NR IX/49/2011
RADY MIEJSKIEJ W WOJNICZU
z dnia 11 sierpnia 2011 r.
w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wojnicz na lata 2012 - 2016.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 21 ust. 1
pkt 1 w związku z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym
zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U
z 2005 r. Nr 31, poz. 266, z późn. zm.) Rada Miejska
w Wojniczu uchwala co następuje:
§ 1. Uchwala się wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wojnicz na lata
2012 – 2016 w brzmieniu niniejszej uchwały.
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

Miejsce
zamieszkania
Olszyny
Wielka Wieś
Wielka Wieś
Wielka Wieś
Wielka Wieś

Lokalizacja
budynek SP Olszyny
budynek SP Wielka Wieś
budynek SP Wielka Wieś
budynek PP Wielka Wieś
budynek PP Wielka Wieś

Rozdział 1
Wielkość oraz stan techniczny mieszkaniowego zasobu
Gminy Wojnicz
§ 2.
1. Mieszkaniowy zasób Gminy Wojnicz stanowi 5 lokali
mieszkalnych.
2. Mieszkaniowy zasób Gminy oraz stan techniczny
przedstawia poniższa tabela:

Powierzchnia
użytkowa (m2)
62,00
39,00
46,00
42,00
63,00

Wyposażenie (instalacje)
elektryka, C.O., gaz, wod-kan,
elektryka, C.O., gaz, wod-kan,
elektryka, C.O., gaz, wod-kan,
elektryka, C.O., gaz, wod-kan,
elektryka, C.O., gaz, wod-kan,
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3. W zasobie mieszkaniowym Gminy występują lokale,
których najem związany jest ze stosunkiem pracy.
Rozdział 2
Analiza potrzeb remontowych oraz plan remontów
z podziałem na lata.
§ 3.
1. Remonty i modernizacje lokali mieszkalnych prowadzone będą w miarę zaistniałych potrzeb oraz możliwości finansowych Gminy.
2. Zadania w zakresie remontu lokali mieszkalnych ujmowane będą w corocznym budżecie Gminy.
3. Przyjmuje się następujący plan remontów lokali
mieszkalnych na lata 2012-2016:
Rok
2012

2013

2014

2015
2016

Przewidywane remonty
wymiana częściowa stolarki okiennej
w Szkole Podstawowej Wielka Wieś –
część mieszkalna - etap I
wymiana częściowa stolarki okiennej
w Szkole Podstawowej w Wielkiej Wsi –
część mieszkalna - etap II
Przyłącz do kanalizacji sanitarnej mieszkań
w Szkole Podstawowej Wielka Wieś
i Przedszkolu Publicznym Wielka Wieś
Remont mieszkania w budynku Przedszkola Publicznego Wielka Wieś
Przyłącz mieszkania do kanalizacji sanitarnej w Szkole Podstawowej w Olszynach

Rozdział 3
Planowana sprzedaż lokali mieszkalnych.
§ 4. Nie planuje się sprzedaży lokali mieszkalnych
stanowiących zasób Gminy Wojnicz.
Rozdział 4
Zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżenia
czynszu.
§ 5.
1. Stawkę czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali
ustala Burmistrz Wojnicza.
1) Wysokość stawki czynszu, o której mowa w ust.1
jest stawką bazową czynszu.
2) Ustala się czynniki obniżające stawkę bazową
czynszu:
3) brak WC w lokalu - 5%
4) brak łazienki w lokalu - 5%
5) brak instalacji technicznych w lokalu: wodociągowej - 5%, kanalizacyjnej – 5% gazowej -5%.
§ 6. Czynsz najmu płatny jest do 10 dnia każdego
miesiąca z góry, zgodnie z zapisami o formie płatności
w umowach.
Rozdział 5
Sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami
wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
§ 7.
1. Za zarządzanie lokalami mieszkalnymi odpowiedzialny jest Burmistrz Wojnicza.
4587

2.

Poz. 4587
Burmistrz Wojnicza w wykonywaniu czynności,
o których mowa w ust. 1 jest zobowiązany w szczególności do:
1) podejmowania czynności mających na celu właściwe utrzymanie techniczne budynków, w których znajdują się lokale mieszkalne,
2) zawierania umów z najemcami na zasadach wynajmowania lokali mieszkalnych,
3) administrowania budynkami wchodzącymi w skład
mieszkaniowego zasobu Gminy
Rozdział 6
Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej.

§ 8. Źródłem finansowania gospodarki mieszkaniowej są:
1. wpływy z czynszów za lokale mieszkalne
2. budżet Gminy
Rozdział 7
Wysokość planowanych wydatków związanych
z gospodarką mieszkaniową w latach 2012 - 2016.
§ 9. Wysokość planowanych wydatków związanych
z gospodarką mieszkaniową w latach 2012 - 2016:
Rok
2012
2013
2014
2015
2016

Planowane wydatki
8.000,00
7.000,00
7 500,00
6.000,00
5 500,00

Rozdział 8
Działania mające na celu poprawę wykorzystania
i racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym
zasobem Gminy
§ 10.
1. W przypadku konieczności wykonywania niezbędnych
generalnych remontów dla przeprowadzenia, których
najemca obowiązany jest lokal opróżnić, proponuje
się lokal zamienny na czas trwania remontu.
2. W razie braku porozumienia co do warunków przyjęcia
lokalu zamiennego, Burmistrz Wojnicza może podjąć
decyzję o wypowiedzeniu umowy najmu lokalu stosownie do treści przepisów art. 11 ust. 2 pkt 4
w związku z art. 21 ust. 2 pkt 8 ustawy o ochronie
praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie Gminy i o
zmianie Kodeksu cywilnego oraz rozpoczęciu postępowania eksmisyjnego w przypadku nie opuszczenia
lokalu w ustalonym terminie.
Rozdział 9
Przepisy końcowe.
§ 11. W sprawach nie uregulowanych niniejszą
uchwałą mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia
21 marca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie Gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Sebastian Wróbel
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UCHWAŁA NR IX/54/2011
RADY MIEJSKIEJ W WOJNICZU
z dnia 11 sierpnia 2011 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Wojnicz na 2011 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.
z 2001 roku nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku
z art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157
poz. 1240) Rada Miejska w Wojniczu uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Zwiększa się plan dochodów w budżecie Gminy na
2011 rok o kwotę 57 881,00 zł jak tabela Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków w budżecie Gminy na
2011 rok o kwotę 57 881,00 zł jak tabela Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Wojnicza.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący
Sebastian Wróbel
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Tabela Nr 1
do uchwały Nr IX/54/2011
Rady Miejskiej w Wojniczu
z dnia 11 sierpnia 2011 r.
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Przewodniczący
Sebastian Wróbel
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr IX/54/2011
Rady Miejskiej w Wojniczu
z dnia 11 sierpnia 2011 r.
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Przewodniczący
Sebastian Wróbel
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UCHWAŁA NR IX/53/2011
RADY GMINY ZIELONKI
z dnia 25 sierpnia 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały nr VIII/38/2011 Rady Gminy Zielonki z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia
opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,
dla których organem prowadzącym jest Gmina Zielonki
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze. zm.)
w związku z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991
r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r.
Nr 256 poz. 2572 ze zm.) Rada Gminy Zielonki uchwala
co następuje:
§ 1. W uchwale nr VIII/38/2011 Rady Gminy Zielonki
z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia opłat
za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne
i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dla
których organem prowadzącym jest Gmina Zielonki
zmienia się zapis § 6 ust. 1 pkt 2), który otrzymuje następujące brzmienie: 2) długotrwałej choroby dziecka.

§ 2. Pozostałe zapisy uchwały nr VIII/38/2011 Rady
Gminy Zielonki z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie
ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne i oddziały przedszkolne w szkołach
podstawowych, dla których organem prowadzącym jest
Gmina Zielonki pozostają bez zmian.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Zielonki.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2011 r.
Przewodniczący Rady Gminy Zielonki
Ryszard Krawczyk
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KOMUNIKAT NR 8/11
INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ MAŁOPOLSKIM REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM
NA LATA 2007-2013
z dnia 20 września 2011 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr 937/07 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 27 listopada 2007 r. dotyczącej
przyjęcia Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych Małopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2007-2013
Na podstawie art. 28 ust. 1b pkt 2 ustawy z dnia
6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.)
Instytucja Zarządzająca Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym informuje, że zmiany Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych
zamieszczone są na stronie internetowej:

http://www.wrotamalopolski.pl/root_MRPO/Wydarzenia/
Aktualnosci/default.htm
Członek Zarządu Województwa Małopolskiego
Stanisław Sorys
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KOMUNIKAT NR 9/11
INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ MAŁOPOLSKIM REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM
NA LATA 2007-2013
z dnia 22 września 2011 r.
w sprawie zmian w Uszczegółowieniu Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013
Na podstawie art. 26 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia
6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j.: Dz. U. z 2009 r., nr 84, poz. 712 z późn. zm.)
Instytucja Zarządzająca Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym informuje, że zmiany Uszczegółowieniu Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 zamieszczone są na stronie internetowej:

http://fundusze.malopolska.pl/mrpo/Strony/uszczegolow
ienie_mrpo.aspx
Zmiany w dokumencie Uszczegółowienia Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata
2007 - 2013 wchodzą w życie z dniem podjęcia Uchwały
przez Zarząd Województwa Małopolskiego, czyli od dnia
22 września 2011 r.
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Zmienia się Uchwałę Nr 938/07 Zarządu Województwa
Małopolskiego z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie przyjęcia Uszczegółowienia Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 zmienioną Uchwałami: Nr 204/08 z dnia 13 marca 2008 r., Nr 236/08 z dnia
20 marca 2008 r., Nr 392/08 z dnia 15 maja 2008 r.,
Nr 753/08 z dnia 13 sierpnia 2008 r. Nr 779/08 z dnia
26 sierpnia 2008 r., Nr 871/08 z dnia 30 września 2008 r.,
Nr 1088/08 z dnia 27 listopada 2008 r., Nr 189/09 z dnia
26 lutego 2009 r., Nr 313/09 z dnia 31 marca 2009 r.,
Nr 362/09 z dnia 7 kwietnia 2009 r., Nr 560/09 z dnia
26 maja 2009 r., Nr 725/09 z dnia 25 czerwca 2009 r.
Nr 778/09 z dnia 14 lipca 2009 r., Nr 831/09 z dnia 29 lipca 2009 r., Nr 998/09 z dnia 7 września 2009 r., Nr 1068/09
z dnia 15 września 2009 r., Nr 1209/09 z dnia 28 października 2009 r., Nr 1266/09 z dnia 10 listopada 2009 r.,
Nr 1458/09 z dnia 22 grudnia 2009 r., Nr 1497/09 z dnia
29 grudnia 2009 r., Nr 37/10 z dnia 14 stycznia 2010 r.,
Nr 242/10 z dnia 11 marca 2010 r., Nr 282/10 z dnia 18 marca 2010 r., Nr 480/10 z dnia 4 maja 2010 r., Nr 638/10 z dnia
15 czerwca 2010 r., Nr 854/10 z dnia 20 lipca 2010 r.,
Nr 867/10 z dnia 23 lipca 2010 r., Nr 901/10 z dnia 26 lipca 2010 r., Nr 975/10 z dnia 26 sierpnia 2010 r., Nr 1059/10
z dnia 14 września 2010 r., Nr 1195/10 z dnia 14 października 2010 r., Nr 1279/10 z dnia 28 października 2010 r.,
Nr 1459/10 z dnia 7 grudnia 2010 r., Nr 1626/10 z dnia
30 grudnia 2010 r., Nr 196/11 z dnia 22 lutego 2011 r.,
Nr 362/11 z dnia 29 marca 2011 r., Nr 757/11 z dnia
30 czerwca 2011 r. oraz Nr 994/11 z dnia 25 sierpnia 2011 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr 938/07 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 27 listopada 2007 roku
w sprawie przyjęcia Uszczegółowienia Małopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013,
w ten sposób, że w Załączniku ww. Uchwały dla fragmentu
dotyczącego:

Poz. 4591

środków pomiędzy schematami: ze Schematu C
w kwocie 968 700 EUR i D w kwocie 1 559 136 EUR
przesunięto na Schemat A 2 527 836 EUR (konkursy
dla małych i średnich przedsiębiorstw);
3) w ramach osi 3 MRPO Działanie 3.1 – w konsekwencji
pojawiających się oszczędności przy korzystnym kursie
przeliczeniowym z EUR na PLN, przenosi się ze Schematu B na rzecz Schematu C kwotę 2 026 356 EUR, co daje
ostateczną kwotę na Schemat B - 12 966 594 EUR
(EFRR); ze Schematu D przenosi się na rzecz Schematu
C kwotę 3 001 779 EUR, co daje ostateczną kwotę na
Schemat D - 9 998 221 EUR (EFRR). Skutkiem relokacji
na Schemacie C Działania 3.1, uzyskuje się kwotę
w wysokości 17 029 190 EUR (EFRR);
4) w ramach osi 7 MRPO, z Działania 7.3 na rzecz Działania
7.1 przenosi się kwotę w wysokości 1 235 469 EUR,
otrzymując tym samym kwoty ostateczne na Działaniu 7.1 w wysokości 42 040 029 EUR i dla Działania
7.3 - 9 894
5) Załącznik 3. Tabela wskaźników produktu i rezultatu
na poziomie działania, uzupełnia się o wskaźniki
dla projektów likwidujących skutki klęsk żywiołowych, realizowanych w ramach Działania 6.2;
6) w Załączniku 5. Lista kluczowych projektów w ramach
Programu Operacyjnego zwiększono dofinansowanie
dla projektu indywidualnego pn. Centrum Urazowe
Medycyny Ratunkowej i Katastrof w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie - Etap I, którego beneficjentem
jest Szpital Uniwersytecki w Krakowie. Zwiększenie
wynosi 1 000 000 EUR, co po przeliczeniu wg stosowanego dla projektów indywidualnych kursu daje
kwotę 4 146 500 PLN. W wyniku przedmiotowej
zmiany wartość dofinansowania przeznaczonego na
realizację ww. projektu przyjmuje wysokość
12 030 737 EUR, tj. 49 885 451 PLN.

1) rozdziału 1.6 - dostosowano zapisy w zakresie procedury odwoławczej do znowelizowanej ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;
2) w ramach osi 2 MRPO, Działanie 2.1 - w związku z rozdysponowaniem oszczędności, nastąpiły relokacje
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• Informacja o warunkach rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urzędowego:
Dziennik rozpowszechniany jest w drodze prenumeraty pełnej lub ograniczonej.
Reklamacje z powodu nieotrzymania poszczególnych numerów w prenumeracie pełnej należy zgłaszać telefonicznie na nr: (061) 835 35 36
do ESUS Agencja Reklamowo-Wydawnicza Tomasz Przybylak, 61-815 Poznań, ul. Ratajczaka 26/8 do 5 dni po otrzymaniu następnego kolejnego
numeru, zgłoszenie po tym terminie nie będzie uwzględnione.
• Informacja o czasie i miejscu, w którym wyłożone są do powszechnego wglądu zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami:
Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22, p. 220,
w czasie pracy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
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