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Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie
uchylenia Uchwały Nr XLI/438/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej
z dnia 13 września 2010 roku.
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Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie
zmiany Statutu Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dąbrowie Tarnowskiej

2638

Rady Gminy Dębno z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie: zmiany uchwały
Nr VII/115/2003 Rady Gminy Dębno z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie utworzenia zakładu komunalnego Gminy Dębno.
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Rady Gminy Dębno z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie: zmiany uchwały
Nr I/124/2004 Rady Gminy z dnia 12 marca 2004r. w sprawie Statutu Zakładu
Usług Komunalnych Gminy Dębno.
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Rady Gminy Gręboszów z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie trybu i sposobu
powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Gręboszowie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
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Rady Gminy Kozłów z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie określenia trybu
i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego, działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
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Rady Gminy Łapanów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany w Statucie
Gminy Łapanów.
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Rady Gminy Łapanów z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w Statucie
Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapanowie
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Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Nowy Wiśnicz
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Sołectwa Krzeczów.
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stawki opłaty za usuwanie stałych odpadów komunalnych
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Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany nazwy Regionalnego Centrum Turystyki i Dziedzictwa Kulturowego w Zakliczynie i nadanie statutu Zakliczyńskiemu Centrum Kultury.

2645

Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie zmian
w Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakliczynie.
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UCHWAŁA NR IV/24/10
RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ
z dnia 30 grudnia 2010 r.
w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLI/438/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 13 września 2010 roku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. ,,h” z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z p. zm. ), art. 16 ust. 1,3,5 i 7
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z p. zm.), art.22 ust. 1
i art. 23 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce
komunalnej ( Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z p. zm.) –
Rada Miejska w Dąbrowie Tarnowskiej uchwala,
co następuje.

spodarki Komunalnej w Dąbrowie Tarnowskiej w celu
zawiązania spółki prawa handlowego.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Dąbrowy Tarnowskiej.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
inż. Wiesław Mendys

§ 1. Traci moc Uchwała Nr XLI/438/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 13 września
2010 roku w sprawie likwidacji Gminnego Zakładu Go414
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UCHWAŁA NR IV/25/10
RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ
z dnia 30 grudnia 2010 r.
w sprawie zmiany Statutu Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dąbrowie Tarnowskiej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z poźn. zm./ w związku z art. 2
ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej / Dz. U. Nr 9 z 1997 r. poz. 43 z poźn. zm./ - Rada
Miejska w Dąbrowie Tarnowskiej uchwala, co następuje:
§ 1. W Rozdziale II. Przedmiot Działalności Zakładu w § 5 Załącznika do Uchwały Rady Miejskiej NR XV/152/08
z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dąbrowie Tarnowskiej (opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego Nr 356 , poz. 2307 z dn. 3. 06.
2008r.) :

1) w ust. 1 lit. ,,l” dopisuje się na końcu zdania:
,,w zakresie nie przekraczającym zakres określony
w art. 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych” ,
2) skreśla się ust. 2 w całości,
3) dotychczasowy ust. ,,3” otrzymuje nr ust. ,,2”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Dąbrowy Tarnowskiej.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
inż. Wiesław Mendys
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UCHWAŁA NR III/12/2010
RADY GMINY DĘBNO
z dnia 30 grudnia 2010 r.
w sprawie: zmiany uchwały Nr VII/115/2003 Rady Gminy Dębno z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie utworzenia
zakładu komunalnego Gminy Dębno.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. „h”, art. 40 ust. 2
pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.),
art. 12 ust. 1 i ust.2 oraz art.14 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240
ze zm.), art.4 ust.1 pkt 1 i art. 6 ust.1 ustawy z dnia
20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U.
z 1997 r. Nr 9, poz. 43 ze zm.) Rada Gminy Dębno
uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale nr VII/115/2003 Rady Gminy Dębno
z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie utworzenia zakładu

komunalnego Gminy Dębno, wprowadza się następujące zmiany:
§ 3 otrzymuje brzmienie: „Terenem działania Zakładu jest obszar Gminy Dębno”.
§ 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „ Zadania Zakładu obejmują zadania własne Gminy w zakresie:
1) gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami
użytkowymi,
2) dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu
drogowego,
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3) kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku,
4) utrzymywania terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych”.
§ 5 otrzymuje brzmienie: „Zakład działa w formie
samorządowego zakładu budżetowego”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Dębno.

Poz. 416,417,418

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia, z mocą
obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.
Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Pierzga
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UCHWAŁA NR III/13/2010
RADY GMINY DĘBNO
z dnia 30 grudnia 2010 r.
w sprawie: zmiany uchwały Nr I/124/2004 Rady Gminy z dnia 12 marca 2004r. w sprawie Statutu Zakładu Usług
Komunalnych Gminy Dębno.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. „h”, art. 40 ust. 2
pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.),
art. 12 ust. 1 i ust. 2, oraz art. 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157,
poz. 1240 ze zm.), art. 4 ust.1 pkt 1 i art. 6 ust. 1 ustawy
z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej
(Dz.U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 ze zm.) Rada Gminy Dębno
uchwala, co następuje:
§ 1. W Statucie Zakładu Usług Komunalnych Gminy
Dębno, stanowiącym załącznik do uchwały Nr I/124/2004
Rady Gminy Dębno z dnia 12 marca 2004 r. w sprawie:
Statutu Zakładu Usług Komunalnych Gminy Dębno,
wprowadza się następujące zmiany:
§ 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „ Zakład działa
w formie samorządowego zakładu budżetowego”.
§ 2 otrzymuje brzmienie: „Zakład działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz przepisów
wykonawczych do niej,
2) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.),
3) ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 ze zm.),
4) ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach
samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458),

5) uchwały Nr VII/115/2003 Rady Gminy Dębno z dnia
12 grudnia 2003 r. w sprawie utworzenia zakładu komunalnego Gminy Dębno,
6) niniejszego Statutu”.
§ 4 otrzymuje brzmienie: „Terenem działania Zakładu jest obszar Gminy Dębno”.
§ 6 otrzymuje brzmienie: „Do zadań Zakładu należy prowadzenie działalności w zakresie:
1) gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami
użytkowymi,
2) dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu
drogowego,
3) kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku,
4) utrzymywania terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Dębno.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia, z mocą
obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.
Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Pierzga
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UCHWAŁA NR III/13/2010
RADY GMINY GRĘBOSZÓW
z dnia 30 grudnia 2010 r.
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego
w Gręboszowie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
Z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 0raz art. 6 ust. 1,
2 pkt 4 i art. 9 a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180,
poz. 1493 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się tryb i sposób powoływania
i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Gręboszowie oraz szczegółowe warun417

ki jego funkcjonowania, zgodnie z brzmieniem Załącznika do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Gręboszów.
§ 3. Uchwał podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi w życie
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów
Wiesław Wytrwał
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Poz. 418
Załącznik
do uchwały Nr III/13/2010
Rady Gminy Gręboszów
z dnia 30 grudnia 2010 r.

Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnegow Gręboszowie oraz
szczegółowe warunki jego funkcjonowania
1) Członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego,
zwanego dalej Zespołem powołuje Wójt spośród osób
zgłoszonych przez uprawnione jednostki, instytucje
oraz organizacje w liczbie nieprzekraczającej łacznie
16 osób:
a) pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gręboszowie
b) przedstawicieli Gminnej Komisji Rozwiazywania
Problemów Alkoholowych w Gręboszowie
c) pracowników oświaty
d) pracowników służby zdrowia
e) pracowników Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej
f) przedstawicieli organizacji pozarządowych
g) pracowników Sądu Rejonowego w Dąbrowie Tarnowskiej
2) Wójt zaprasza do pracy w Zespole przedstawicieli
Prokuratury w Dąbrowie Tarnowskiej oraz przedstawicieli innych podmiotów niz określone w ust.1 pkt a- g
działających na rzecz przeciwdziałania przemocy
w rodzinie
3) Liczbę przedstawicieli podmiotów oraz osoby przedstawicieli określa sie zgodnie z warunkami wynikającymi z porozumień zawartych przez Wójta z podmiotami, o których mowa w ust. 1 i ust. 2
4) Powołanie Zespołu następuje w drodze Zarządzenia
Wójta.
5) Wójt odwołuje członka Zespołu:
a) na jego wniosek
b) na wniosek podmiotu, którego jest przedstawicielem
c) na wniosek przewodniczącego Zespołu, w trybie
właściwym dla jego powołania
6) Pierwsze posiedzenie Zespołu celem dokonania wyboru przewodniczącego zwołuje Wójt w terminie do
30 dni od daty zawarcia porozumień z podmiotami,
o którychmowa w ust 1 i ust. 2. Na pierwszym posiedzeniu Zespołu na wniosek Przewodniczącego wybierany jest także Zastępca Przewodniczącego.
7) Posiedzenia Zespołu zwołuje Przewodniczący, lub
z jego upoważnienia pod nieobecność zastępca przewodniczącego z własnej inicjatywy lub na wniosek
co najmniej dwóch członków Zespołu, wskazując termin, miejsce oraz cel posiedzenia Zespołu, o czym
powiadamia na piśmie członków Zespołu, nie później
niż na siedem dni przed terminem posiedzenia.
8) Prace zespołu są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu
Zespołu bierze udział co najmniej połowa jego członków.
9) Posiedzenia Zespołu odbywają się zgodnie z rocznym
planem pracy Zespołu.
10)Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, który
zawiera w szczególnosci: informację o składzie Zespo-

418

łu uczestniczącym w posiedzeniu, opis przebiegu posiedzenia oraz podjęte działania.
11)Zadaniem zespołu interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań członków zespołu
oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności poprzez:
a) diagdnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
b) podejmowanie działań w środowisku zagrożonym
przemocą w rodzinie majacych na celu przeciwdziaanie temu zjawisku,
c) inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym
przemocą w rodzinie,
d) rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym,
e) inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.
12)Podczas posiedzeń zespołu interdyscyplinarnego
następuje:
a) ustalenie diagnozy zgłoszonego problemu,
b) ustalenie planu pomocy,
c) podział zadań,
d) ustalenie terminu wykonania zadania,
e) monitoring działań,
f) realizacja zadań ustawowych.
13)W celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach Zespół może tworzyć grupy robocze
14)Prace w grupach roboczych są prowadzone w zależności od potrzeb zgłaszanych przez zespół interdyscyplinarny lub wynikających z problemów występujących w indywidualnych przpadkach.
15)Liczebność grupy roboczej określa Zespół w zależności od potrzeb indywidualnego przypadku.
16)Grupy robocze informują Zespół o wynikach swojej
pracy sporządzając protokół.
17)Zespół przygotowuje roczne sprawozdanie ze swojej
działalności i przedkłada go Wójtowi Gminy w terminie do końca stycznia następnego roku.
18)Jawność posiedzenia Zespołu może zostać wyłączona - wyłącznie na podstawie odpowiednich przepisów
ustawowych.
19)Członkowie zespołu interdyscyplinarnego oraz grup
roboczych wykonują zadania w ramach obowiązków
służbowych lub zawodowych.
20)Członkowie zespołu interdyscyplinarnego oraz grup
roboczych zobowiązani są do zaxchowania poufności
wszelkich informacji i danych, które uzyskali przy realizacji zadań. Obowiązek ten rozciąga się także na
okres po ustaniu członkostwa w zespole interdyscyplinarnym lub w grupach roboczych.
Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów
Wiesław Wytrwał
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UCHWAŁA NR IV / 13 /2010
RADY GMINY KOZŁÓW
z dnia 29 grudnia 2010 r.
w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego,
działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gmminnym (tekst
jednolity: Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 6 ust. 1 i ust.2 pkt 4, 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 W KOZŁOWIE UCHWALA
CO NASTĘPUJE
§ 1. Ustala się tryb i sposób powoływania
i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego
działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w ro-

dzinie oraz szczególowe warunki jego funkcjonowania
,stanowiace załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Kozłów.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady:
Piotr Romanek
Załącznik
do uchwały Nr IV / 13 /2010
Rady Gminy Kozłów
z dnia 29 grudnia 2010 r.

TRYB I SPOSÓB POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA CZŁONKÓW ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO
DZIAŁAJĄCEGO NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ SZCZEGÓŁOWE WARUNKI JEGO
FUNKCJONOWANIA
§ 1. Postanowienia ogólne
1) Do zadań własnych gminy należy w szczególności
tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym tworzenie zespołów interdyscyplinarnych.
2) Osoby wchodzace w skład Zespołu Interdyscyplinarnego zwanego dalej ,,Zespołem'' współpracują na
rzecz kompleksowej pomocy w rozwiązywaniu problemów indywidualnych i grupowych w środowisku
lokalnym w sposób skoordynowany, zapewniajacy
skuteczne reagowanie na problem .
3) Funkcjonowanie zespołu polegać będzie na wspóldziałaniu z wykorzystaniem posiadanych kompetencji
i uprawnień wynikajacych z ustaw, regulaminów oraz
statutowej dzialalnosci ,w oparciu o instrumenty
i srodki finansowe będące w dyspozycji każdej ze
stron.
4) Obszarem dzialalnosci Zespołu Interdyscyplinarnego
jest teren Gminy Kozłów.
§ 2. Powoływanie i odwoływanie członków Zespołu
Interdyscyplinarnego:
1) Zespół powoływany jest przez Wójta Gminy Kozłów
w drodze zarządzenia.
2) Wójt powołuje członków Zespołu spośród przedstawicieli podmiotów,o których mowa w art.9a ust.3,4,5
ustawy o przeciwdzianiu przemocy w rodzinie wskazanych lub oddelegowanych imiennie przez organ
tych podmiotów.
3) Członka Zespołu odwołuje w drodze zarzadzenia Wót
Gminy Kozłów:
a) z własnej inicjatywy w przypadku zaistnienia uzasadnionych podstaw,

b) w przypadku złożenia pisemnej rezygnacji przez
Członka Zespołu,
c) na uzasadniony wniosek podmiotu, który wskazał
osobę na członka Zespołu ,przy czym wniosek
o odwołanie powinien wskazać nowego przedstawiciela do Zespołu.
4) Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego zostaje
wybrany na pierwszym posiedzeniu ,spośród jego
członków, w głosowaniu jawnym, zwykłą większością
głosów. O wyborze Przewodniczacego Zespołu interdyscyplinarnego zostaje pisemnie powadomiony Wójt
Gminy Kozłów.
5) Przewodniczacy może zostać odwołany na podstawie :
a) uzasadnionego pisemnego wniosku któregokolwiek
z członków Zespołu Interdyscyplinarnego. odwołanie następuje w wyniku głosoawania jawnego,
zwykłą większoscią głosów,
b) pisemnej rezygnacji Przewodniczacego,
c) uzasadnionego ,pisemnego wniosku Wójta Gminy
Kozłów.
6) Odwołanie przewodniczacego skutkuje koniecznoscią
powołania nowego przewodniczacego.
§ 3. Funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego
1) Zespół Interdyscyplinarny działa na podstawie porozumień pomiędzy Wójtem Gminy Kozłów a podmiotami, które przedstawiciele wchodzą w skład Zespołu,
zaś w przypadku pracowników samorządowychwskazanych przez Wójta Gminy Kozłów.
2) Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego wykonują
zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych.
3) Zakres zadań realizowanych przez członków ujęty
zostanie w porozumieniach, o których mowa w ust 1.
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4) Zespół działa przy Urzędzie Gminy w Kozłowie
a obsługę organizacyjno-techniczną sprawuje Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozłowie.
5) Posiedzenia Zespołu odbywają się w zależności od
potrzeb jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu
w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozłowie.
Mogą być również organizowane w siedzibach poszczególnych instytucji/organizacji, przypadki indywidualne, opis działań do podjęcia.
6) Z każdego posiedzenia zostaje sporządzony protokół
zawierający: listę obecności, tematykę omawianych
spraw ogólnych, przypadki indywidualne, opis działań
do podjęcia.
7) Posiedzenia Zespołu zwołuje jego Przewodniczący,
przy czym pierwsze posiedzenie Zespołu zwołuje Wójt
Gminy Kozłów.
8) W skład Zespołu Interdyscyplinarego mogą być tworzone grupy robocze w celu pracy nad konkretnymi,
indywidualnymi przypadkami.
9) W skład grup roboczych mogą wchodzić osoby spoza
Zespołu, znajdujące się na liście osób uprawnionych
do zasiadania w grupach roboczych, sporządzonej
przez Zespół i zatwierdzonej przez Wójta Gminy Kozłów.
10)Na liście uprawnionych do wchodzenia w skład grup
roboczych Zespołu znajdować się będą w szczególności przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty, ochrony
zdrowia, organizacji pozarządowych działających na
rzecz mieszkańców Gminy Kozłów.

Poz. 419,420,421

11)Skład grup roboczych uzależniony jest od potrzeb
i skali problemu, uwzględnia terytorium i środowisko
danego przypadku oraz kompetencji, możliwości
i doświadczenie poszczególnych instytucji i służb społecznych.
12)Posiedzenia grup roboczych zwoływane są przez
Przewodniczącego Zespołu w zależności od potrzeb
zgłaszanych przez Zespół lub wynikających z problemów występujących w indywidualnych przypadkach.
13)Pracę Zespołu i grup roboczych koordynuje Przewodniczący Zespołu.
14)Grupy robocze przedstawiają Przewodniczącemu
Zespołu informacje o podjętych działaniach, planach
i zamierzeniach w stosunku do przypadku, którym się
zajmują.
15)W celu tworzenia lokalnych programów i kampanii
profilaktycznych oraz lokalnej polityki społecznej
w pracach uczestniczą wszyscy członkowie Zespołu.
16)Przewodniczący Zespołu gromadzi w celach ewaluacyjnych oraz statystycznych dane dotyczące między
innymi ilości spraw skierowanych do grup roboczych,
składu poszczególnych grup i efektów ich pracy.
W oparciu o zebrane dane dokonuje oceny realizacji
zadań przez grupy oraz w razie potrzeby proponuje
niezbędne korekty.
17)Dokumentacja, o której mowa u ust. 16 jest gromadzona i przechowywana w siedzibie Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozłowie.
Przewodniczący Rady:
Piotr Romanek
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UCHWAŁA NR I/3/10
RADY GMINY ŁAPANÓW
z dnia 2 grudnia 2010 r.
w sprawie zmiany w Statucie Gminy Łapanów.
Na podstawie art. 3 ust.1 art.18 ust. 2 pkt.1 art.22
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./ Rada
Gminy Łapanów uchwala, co następuje:
§ 1. W załączniku Nr 4 do Statutu Gminy Łapanów
przyjętego uchwałą Nr VI/41/2003 Rady Gminy Łapanów
z dnia 27 czerwca 2003 r. stanowiącego regulamin rady
gminy Łapanów w § 31 ust.2 dodaje się punkt 4 o treści:

„ 4) Komisja Prawa, Porządku, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska”.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Łapanów
Andrzej Śliwa
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UCHWAŁA NR IV/14/10
RADY GMINY ŁAPANÓW
z dnia 30 grudnia 2010 r.
w sprawie zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapanowie
Na podstawie art.18 ust . 2 ,pkt 15 i art. .40 ,ust 2 ,
pkt 2 Ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz .1591 z póź. zm.)
– Rada Gminy Łapanów uchwala co następuje :

§ 1. W Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapanowie, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXXV/254/06 Rady Gminy Łapanów z dnia 30 maja
2006 r wprowadza się następujące zmiany :
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1. W § 3 ust.1 otrzymuje brzmienie: „ 1. Siedzibą
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest Łapanów
36”.

Poz. 421,422

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Łapanów
Andrzej Śliwa
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UCHWAŁA NR III/10/10
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM WIŚNICZU
z dnia 30 grudnia 2010 r.
w sprawie zmiany Statutu Gminy Nowy Wiśnicz
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22 i art. 40
ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80,
poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,
i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175,
poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, i Nr 181, poz. 1337,
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173,
poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458,
z 2009 r. Nr 52, poz. 420 Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r.
Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 106, poz. 675 ) Rada Miejska
w Nowym Wiśniczu uchwala, co następuje :
§ 1. W Statucie Gminy Nowy Wiśnicz, stanowiącym
załącznik do uchwały Nr IV/31/03 Rady Miejskiej
w Nowym Wiśniczu z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie
uchwalenia statutu Gminy Nowy Wiśnicz ( Dz. Urz. Woj.
Małopol. Nr 136, poz. 1828, z 2005 r. Nr 180, poz. 1176,
z 2007 r. Nr 577, poz. 3840 oraz z 2010 r. Nr 159,
poz. 1010 ) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 36 – 39 otrzymują brzmienie:
„§ 36. 1. W Gminie tworzy się następujące jednostki
pomocnicze :
1) sołectwa,
2) miasto.
2. Przy podziale gminy na jednostki pomocnicze
uwzględnia się przede wszystkim naturalne uwarunkowania przestrzenne oraz istniejące więzi między
mieszkańcami.
3. Granice sołectw ( miasta ) nanosi się na mapę stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego statutu.
§ 37 .1. Jednostki pomocnicze tworzone są na podstawie uchwały Rady, podjętej z jej inicjatywy lub inicjatywy mieszkańców, po przeprowadzeniu konsultacji,

które odbywają się poprzez zebrania wiejskie i ogólne
zebrania mieszkańców oraz poprzez przyjmowanie
zgłoszeń, uwag, wniosków i opinii do projektu uchwały wyłożonego przez okres 21 dni w Urzędzie Miejskim.
2. Z inicjatywą podjęcia uchwały, o ktorej mowa w ust.
1, może wystąpić co najmniej 1/4 ogółu mieszkańców
miejscowości, na terenie której ma być utworzona
przyszła jednostka pomocnicza gminy, posiadających
prawo wybierania w rozumieniu przepisów ordynacji
wyborczej do rad gmin.
3. Łączenie, podział oraz znoszenie jednostek pomocniczych następuje w trybie ust. 1 i 2.
§ 38. Granice sołectw i miasta, ich organizację i zasady
działania określają odrębne statuty, uchwalone przez
Radę.
§ 39. Rada odrębną uchwałą może przekazać jednostce
pomocniczej wyodrębnioną część mienia gminnego.
Sołectwo lub miasto otrzymuje prawo dyspozycji tym
mieniem w granicach zwykłego zarządu, jak również
prawo do korzystania z niego i z dochodów, które ono
przynosi.”;
2) załącznik Nr 3 zastępuje się załącznikiem do niniejszej
uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Nowego Wiśnicza.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Jerzy Łacny

Załącznik
do uchwały nr III/10/10
Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu
z dnia 30 grudnia 2010 r.
załacznik nr 3 do Statutu Gminy Nowy Wiśnicz
WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY NOWY WIŚNICZ
1. Urząd Miejski w Nowym Wiśniczu;
2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Wiśniczu;
3. Miejski Zespół Edukacji w Nowym Wiśniczu;
4. Przedszkole Samorządowe w Nowym Wiśniczu;
5. Przedszkole Samorządowe w Starym Wiśniczu;
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6. Zespół Szkół w Nowym Wiśniczu;
7. Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Starym Wiśniczu;
8. Zespół Szkół im. Księdza Jana Twardowskiego w Kobylu;
9. Zespół Szkół w Królówce;
10. Szkoła Podstawowa w Chronowie;
11. Szkoła Podstawowa w Muchówce;
12. Zakład Usług Komunalnych w Nowym Wiśniczu;
13. Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Wiśniczu;
14. Środowiskowy Dom Samopomocy w Muchówce;
15. Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Wiśniczu;
16. Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Brzękowskiego w Nowym Wiśniczu;
17. Muzeum Ziemi Wiśnickiej w Nowym Wiśniczu.
Przewodniczący Rady
Jerzy Łacny
422
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UCHWAŁA NR III/08/2010
RADY GMINY RZEZAWA
z dnia 22 grudnia 2010 r.
w sprawie: zmian w Statucie Sołectwa Krzeczów.
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 3 oraz art. 40 ust. 2
pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)
Rada Gminy Rzezawa uchwala, co następuje:
§ 1. W Statucie Sołectwa Krzeczów stanowiącego
załącznik Nr 7 do uchwały Rady Gminy Rzezawa
Nr VII/46/03 z dnia 5 czerwca 2003 r. wprowadza się
następujące zmiany:

W § 4 dodaje się ustęp 7 w brzmieniu:
7. Przeznaczenie środków będących w dyspozycji
sołectwa.

ślonych w ustawie z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu
sołeckim (Dz. U. Nr 52 poz. 420)
5. Uprawnienia sołectwa do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach budżetu gminy określa
Statut Gminy i ustawa określona w ust. 4.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Rzezawa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.

W § 28 dodaje się ustępy 4 i 5 w brzmieniu:

Przewodniczący Rady Gminy:
Michał Góra

4. Sołectwo może dysponować środkami funduszu sołeckiego, po jego utworzeniu na zasadach okre423
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UCHWAŁA NR IV/19/10
RADY MIEJSKIEJ W RYGLICACH
z dnia 31 grudnia 2010 r.
w sprawie ustalenia stawki opłaty za usuwanie stałych odpadów komunalnych
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 oraz art. 40 ust.1
i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2001r Nr 142 poz.1591 z późn. zm.),
w związku z art. 6 ust.2 i 4 ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz.U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008 z późn. zm) Rada Miejska w Ryglicach uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się górną stawkę opłat ponoszonych przez
właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów
komunalnych w wysokości brutto 170 zł za 1m3.
§ 2. Górną opłatę za usługi, o których mowa w §1
obniża się o 10 %, jeżeli odpady komunalne są zbierane
i transportowane w sposób selektywny.
§ 3. Opłaty za usługi, o których mowa w § 1 i
§ 2 ustala się w wysokości proporcjonalnej do wielkości
(pojemności) pojemników, w których gromadzone są
odpady.
424

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Ryglic.
§ 5. Traci moc Uchwała Nr XIX/120/08 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 12 lutego 2008 r. w sprawie
ustalenia stawki opłaty za usuwanie stałych odpadów
komunalnych.
§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.
§ 7. Uchwała podlega również ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Miejskiego
w Ryglicach.
Przewodniczący Rady:
Grzegorz Wojtanowski
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UCHWAŁA NR III/10/10
RADY MIEJSKIEJ W ZAKLICZYNIE
z dnia 30 grudnia 2010 r.
w sprawie zmiany nazwy Regionalnego Centrum Turystyki i Dziedzictwa Kulturowego w Zakliczynie i nadanie
statutu Zakliczyńskiemu Centrum Kultury.

§ 1. Regionalne Centrum Turystyki i Dziedzictwa
Kulturowego w Zakliczynie otrzymuje nazwę Zakliczyńskie Centrum Kultury.

i Dziedzictwa
Kulturowego
w Zakliczynie,
uchwała
Nr XXXIV/301/01 Rady Gminy w Zakliczynie z dnia
28 grudnia 2001 roku w sprawie zmian w statucie Regionalnego Centrum Turystyki i Dziedzictwa Kulturowego,
uchwała Nr XXVIII/228/05 Rady Gminy w Zakliczynie z dnia
28 października 2005 roku w sprawie zmian w statucie
Regionalnego Centrum Turystyki i Dziedzictwa Kulturowego w Zakliczynie, uchwała Nr VI/54/07 Rady Miejskiej
w Zakliczynie z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie zmiany
w statucie Regionalnego Centrum Turystyki i Dziedzictwa
Kulturowego w Zakliczynie.

§ 2. Nadaje się statut samorządowej instytucji kultury o nazwie Zakliczyńskie Centrum Kultury, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta i Gminy Zakliczyn oraz dyrektorowi Zakliczyńskiego Centrum Kultury.

§ 3. Tracą moc uchwały Rady Gminy w Zakliczynie Nr
XVI/146/99 Rady Gminy w Zakliczynie z dnia 29 grudnia
1999 roku w sprawie zmiany nazwy Gminnego Centrum
Kultury i Turystyki w Zakliczynie i nadania statutu Regionalnemu Centrum Turystyki i Dziedzictwa Kulturowego
w Zakliczynie, uchwała Nr XIX/171/2000 Rady Gminy
w Zakliczynie z dnia 20 czerwca 2000 roku w sprawie
zmian w statucie Regionalnego Centrum Turystyki

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 9 ust. 1
i art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991
roku o organizowaniu i prowadzenia działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.) –
Rada Miejska w Zakliczynie uchwala, co następuje:

Przewodniczący Rady Miejskiej
Józef Wojtas
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Załącznik
do uchwały Nr III/10/10
Rady Miejskiej w Zakliczynie
z dnia 30 grudnia 2010 r.

STATUT
Zakliczyńskiego Centrum Kultury
Rozdział I.
Postanowienia ogólne.
§ 1.
Zakliczyńskie Centrum Kultury, zwane dalej „Centrum” działa na podstawie:
1) Ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzenia działalności kulturalnej (Dz. U.
z 2001 r. Nr 13 poz. 123 z późn. zm.)
2) Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
3) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn.
zm.)
4) Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1223 z późn. zm.)
5) Niniejszego statutu.
§ 2.
1. Centrum jest gminną jednostką organizacyjną wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury Urzędu Miejskiego
w Zakliczynie.
2. Centrum posiada osobowość prawną.
3. Centrum obejmuje swoją działalnością teren Miasta
i Gminy Zakliczyn, jednakże może współpracować
z instytucjami kultury oraz organizować imprezy kulturalne, sportowe i rekreacyjne, także poza terenem
Gminy.
4. Siedzibą Centrum jest zakliczyński ratusz – ul. Rynek 1
w Zakliczynie.
§ 3.
Organizatorem Centrum jest Gmina Zakliczyn.

2) Promocja dziedzictwa kulturowego Miasta i Gminy
Zakliczyn,
3) Ochrona dorobku i rozwój potencjału kulturowego
Miasta i Gminy Zakliczyn,
4) Podejmowanie przedsięwzięć lokalnych, krajowych
i międzynarodowych w procesie integracji europejskiej w zakresie działalności statutowej,
5) Współdziałanie z samorządami, placówkami oświatowymi, instytucjami oraz stowarzyszeniami w celu
włączenia ich oferty w system promocji walorów
kulturowych oraz usług sfery czasu wolnego,
6) Rozwój lokalnego systemu komunikacji społecznej
poprzez organizację Własnych wydawnictw i lokalnych mediów informacyjnych,
7) Organizacja imprez rozrywkowych, turystycznych
i gospodarczych w gminie Zakliczyn,
8) Organizowanie spektakli, konferencji, wystaw, wernisaży, kursów, konkursów,
9) Działania na rzecz profilaktyki antyalkoholowej
i promowanie zdrowego stylu Życia poprzez organizację przedsięwzięć popularyzujących aktywny sposób wypoczynku i uczestnictwa w ofercie kulturalnej
10) Popularyzacja sztuki filmowej i fotografii artystycznej,
11) Kultywowanie tradycji i zwyczajów ludowych oraz
postaw patriotycznych w społeczeństwie,
12) Realizacja usług w zakresie; reklamy, kultury, oświaty, poligrafii, internetu, rozrywki i kultury fizycznej,
gastronomii, porządku publicznego, handlu artykułami spożywczymi, papierniczymi i książkami,
13) Działanie na rzecz turystycznego wizerunku gminy
Zakliczyn poprzez wydawnictwa turystyczne, stwarzanie warunków do uprawiania turystyki aktywnej
oraz organizacja informacji turystycznej o Gminie
Zakliczyn,
14) Mecenat nad lokalnym ruchem artystycznym oraz
pomoc dla kół i klubów zainteresowań,

Rozdział II.
Cele i zadania Centrum

Rozdział III
Organizacja Centrum.

§ 4.

§ 6.

Celami Centrum są :
1) Upowszechnianie kultury – w tym prowadzenie placówek upowszechniania kultury.
2) Upowszechnianie sportu i rekreacji w ramach współpracy ze stowarzyszeniami i klubami sportowymi.
3) Popularyzacji walorów turystycznych w ramach
współpracy z podmiotami prawnymi zajmującymi się
działalnością turystyczną na terenie Gminy.

1. Organem zarządzającym Centrum jest dyrektor.
2. Dyrektor reprezentuje Centrum na zewnątrz.
3. Dyrektora Centrum powołuje Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn.
4. Burmistrz określa tryb i zasady powołania dyrektora
Centrum oraz zakres jego obowiązków i kompetencji.
5. Organem doradczym i opiniującym działalność Centrum jest Społeczna Rada Programowa powoływana
przez dyrektora po konsultacji z Burmistrzem Miasta
i Gminy

§ 5.
Do zadań Centrum należy:
1) Prowadzenie wielokierunkowej działalności uwzględniającej indywidualne i zbiorowe formy uczestnictwa
w sferze kultury,

§ 7.
Strukturami organizacyjnymi Centrum są:
1) Dom Kultury „Ratusz”.
2) Klub „Spytko”.
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3) Gminne Centrum Rekreacji.
4) Świetlice kulturalno – profilaktyczne .

§ 12.
Centrum prowadzi działalność usługową i gospodarczą w oparciu o obowiązujące przepisy, a uzyskane
z tego tytułu dochody przeznacza na cele statutowe.

§ 8.
Szczegółową strukturę organizacyjną Centrum, zadania jego działów oraz stanowiska pracy i zakres ich
czynności określają regulaminy; organizacyjny, pracy
i wynagradzania nadawane przez dyrektora.

§ 13.
Centrum posiada odrębny rachunek bankowy
§ 14.

Rozdział IV.
Gospodarka majątkowa i finansowa Centrum.
§ 9.
Centrum zarządza mieniem nieruchomym i ruchomym nabytym w drodze kupna i przekazywanym mu
w zarząd lub użytkowanie albo na podstawie innego
tytułu prawnego wydanego przez Burmistrza Miasta
i Gminy Zakliczyn lub Radę Miejską w Zakliczynie
w zależności od kompetencji.

Podstawą gospodarki finansowej Centrum jest roczny plan finansowy. Gospodarkę finansową Centrum
wykonuje dyrektor przy pomocy Głównego Księgowego, którego kompetencje i zadania określają odrębne
przepisy
Rozdział V.
Postanowienia końcowe.
§ 15.

§ 10.
Kompetencje dyrektora Centrum w zakresie zarządzania przekazanym mieniem gminy określa pełnomocnictwo udzielone mu przez Burmistrza Miasta i Gminy
Zakliczyn. Do wykonania czynności przekraczających
zakres pełnomocnictwa potrzebna jest zgoda Burmistrza.
§ 11.
Działalność Centrum finansowana jest ze środków
własnych, dotacji przyznanej w budżecie gminy, a także
środków uzyskanych w wyniku:
1) Wynajmu powierzonego przez Radę Miejską lub
Burmistrza Centrum mienia
2) Prowadzenia przez Centrum działalności usługowej
i gospodarczej
3) Środków uzyskiwanych od osób fizycznych i prawnych
4) Środków uzyskiwanych z programów pomocowych
krajowych i zagranicznych

1. Statut nadaje Rada Miejska w Zakliczynie.
2. Zmian Statutu dokonuje się w trybie właściwym dla
jego nadania.
§ 16.
Likwidacja Centrum następuje na podstawie uchwały Rady Miejskiej z zachowaniem wymogów formalnych
określonych obowiązującymi przepisami Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
§ 17.
1. Centrum używa pieczęci podłużnej o treści zawierającej w pełnym brzmieniu nazwę i adres uzupełniony
nadanym Regonem i Numerem Identyfikacji Podatkowej.
2. Jednostki organizacyjne Centrum mogą używać pieczątek o treści stosownej do § 7.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Józef Wojtas
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UCHWAŁA NR III/11/10
RADY MIEJSKIEJ W ZAKLICZYNIE
z dnia 30 grudnia 2010 r.
w sprawie zmian w Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakliczynie.
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. 13 ust. 1
i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U.
z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 1
i 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach
(Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.), Rada Miejska
w Zakliczynie uchwala co następuje:

§ 1. W Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej
w Zakliczynie, stanowiącym załącznik do uchwały
Nr XXVIII/227/05 Rady Gminy w Zakliczynie z dnia
28 października 2005 r., w sprawie podziału Regionalnego
Centrum Turystyki i Dziedzictwa Kulturowego w Zakliczynie i nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej
w Zakliczynie wprowadza się następujące zmiany:
1) § 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
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"1) Nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem Biblioteki sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn.",
2) § 10 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
"2) Zasady i warunki korzystania z Biblioteki określa
regulamin nadany przez Dyrektora Biblioteki.",
3) § 10 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
"3) Biblioteka prowadzi filie:
a) Filia nr 1 Charzewice,
b) Filia nr 2 Filipowice,
c) Filia nr 3 Paleśnica.",
4) W § 10 skreśla się pkt 4,
5) § 11 otrzymuje brzmienie:
"§ 11.Organizację wewnętrzną Biblioteki określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora Biblioteki.",
6) § 13 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
"1) Biblioteką zarządza Dyrektor Biblioteki, reprezentuje
Bibliotekę na zewnatrz.",
7) § 14 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
"1) W Bibliotece tworzy się następujące stanowiska
pracy: bibliotekarzy, informatyka, księgowego, sprzątaczki.",
8) § 14 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
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"3) Pracowników zatrudnia i zwalnia Dyrektor Biblioteki,
który pełni wobec nich funkcję pracodawcy.",
9) § 15 pkt.1 otrzymuje brzmienie:
"1) Dyrektor i pracownicy Biblioteki powinni posiadać
odpowiednie do stanowisk kwalifikacje, określone
w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Sztuki z dnia
9 marca 1999 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych
uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w bibliotekach oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji (Dz. U. Nr 41, poz. 419).",
10) § 16 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
"2) Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest
roczny plan działalności Biblioteki, zatwierdzony przez
Dyrektora Biblioteki, z zachowaniem wysokości dotacji
Gminy Zakliczyn.".
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta i Gminy Zakliczyn.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Józef Wojtas
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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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