DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Nr 512

Kraków, dnia 4 listopada 2011 r.
TREŅĆ:
Poz.:
UCHWAŁY RAD POWIATÓW:
5047

5048

5049

5050
5051

–

–

–

–
–

Rady Powiatu w Bochni z dnia 9 września 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingach
strzeżonych oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia
pojazdu.

33807

Rady Powiatu w Bochni z dnia 9 września 2011 r. w sprawie określenia zasad
i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu
Bocheńskiego.

33807

Rady Powiatu w Bochni z dnia 9 września 2011 r. w sprawie zasad i trybu
postępowania przy udzielaniu dotacji z budżetu Powiatu Bocheńskiego spółkom wodnym i sposobu jej rozliczania.

33810

Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 września 2011 r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg publicznych powiatowych na terenie miasta Chełmek.

33814

Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 września 2011 r. w sprawie zaliczenia
do kategorii dróg powiatowych dróg na terenie gminy Chełmek.

33814

UCHWAŁY RAD GMIN:
5052
5053

5054

5055
5056
5057

5058

5059

–
–

–

–
–
–

–

–

Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 26 września 2011 r. w sprawie nadania Statutu
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Placówek Oświatowych w Bieczu.

33815

Rady Miasta Bochnia z dnia 29 września 2011 r. w sprawie: zmiany uchwały
zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu Targowisk "Hali Targowej' i "Placu Rolnego" na Placu Gazaris.

33817

Rady Gminy Borzęcin z dnia 14 października 2011 r. w sprawie ustalenia trybu
udzielania i rozliczania dotacji oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości
wykorzystania dotacji dla szkół i przedszkoli publicznych oraz niepublicznych
prowadzonych na terenie Gminy Borzęcin przez osoby fizyczne lub prawne
inne niż Gmina Borzęcin.

33817

Rady Gminy Borzęcin z dnia 14 października 2011 r. w sprawie opłaty za wpis
do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

33823

Rady Gminy Borzęcin z dnia 14 października 2011 r. w sprawie zmian
w uchwale budżetowej na 2011 rok

33823

Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie: zmiany
uchwały Nr XXVII/256/05 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 marca 2005
roku w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Brzeszcze

33828

Rady Gminy Jordanów - gmina z dnia 25 października 2011 r. zmieniająca
uchwałę w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola samorządowe, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jordanów.

33829

Rady Gminy Jordanów - gmina z dnia 25 października 2011 r. w sprawie:
zmian budżetu.

33830
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Województwa Małopolskiego Nr 512
5060

5061

5062

5063

5064
5065

–

–

–

–

–
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Poz. 5047

Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 29 września 2011 r. w sprawie
zmiany Uchwały Nr XXIX/206/2009 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem
z dnia 30 września 2009 r. w sprawie ustalenia sieci punktów przedszkolnych
oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych
przez Gminę Krościenko n. D.

33837

Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 29 września 2011 r. w sprawie
wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach wewnętrznych
na terenie Gminy Krościenko nad Dunajcem

33837

Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 29 września 2011 r. w sprawie
ustalenia organizacji punktów przedszkolnych na terenie Gminy Krościenko
nad Dunajcem.

33838

Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 29 września 2011 r. w sprawie
ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez punkty przedszkolne
w Gminie Krościenko nad Dunajcem.

33841

Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 29 września 2011 r. w sprawie
zmian w budżecie Gminy Krościenko n. D. na rok 2011.

33842

Rady Gminy Lanckorona z dnia 26 sierpnia 2011 r. w sprawie wyłapywania
bezdomnych zwierząt oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z tymi
zwierzętami

33844

5066

–

Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 października 2011 r. w sprawie: wysokości
stawek podatku od nieruchomości.

33845

5067

–

Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 października 2011 r. w sprawie: opłaty targowej.

33846

Rady Gminy Radziemice z dnia 30 września 2010 r. w sprawie: określenia
szczegółowych zasad i trybu umarzania , odraczania i rozkładania na raty
należności pieniężnych , mających charakter cywilnoprawny przypadających
Gminie Radziemice oraz jej jednostkom podległym oraz wskazania organów
do tego uprawnionych

33847

5068

–

5069

–

Rady Gminy Radziemice z dnia 30 września 2010 r. przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

33848

5070

–

Rady Gminy Zabierzów z dnia 30 września 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna, maksymalnej stawki
wynagrodzenia opiekuna dziennego oraz zasad jego ustalania.

33848

Rady Gminy Zawoja z dnia 21 września 2011 r. w sprawie określania zasad
wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez wójta.

33849

Rady Gminy Zawoja z dnia 21 września 2011 r. w sprawie ustanowienia przystanków autobusowych przy drodze wojewódzkiej 957 w m. Zawoja.

33850

5071
5072

–
–

UCHWAŁY KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ:
5073

–

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 5 października
2011 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XI/116/2011 Rady
Powiatu w Bochni z dnia 9 września 2011 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji z budżetu Powiatu Bocheńskiego spółkom wodnym i sposobu jej rozliczania - w części.

33850
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Poz. 5047,5048

5047
5047

UCHWAŁA NR XI/114/2011
RADY POWIATU W BOCHNI
z dnia 9 września 2011 r.
w sprawie ustalenia wysokoņci opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingach
strzeżonych oraz wysokoņci kosztów w przypadku odstąpienia od usuniĉcia pojazdu.
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym
(Dz. U. z 2005 r, Nr 108, poz. 908 z późn. zm.), Rada Powiatu w Bochni uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się następujące opłaty za usuwanie pojazdów z dróg na obszarze Powiatu Bocheńskiego,
w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa
w art. 130a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym:
1) rower lub motorower – 100 zł
2) motocykl - 200 zł
3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t –
440 zł
4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej
3,5 t do 7,5 t – 550 zł
5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej
7,5 t do 16 t – 780 zł
6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t
– 1150 zł
7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne – 1400 zł.
§ 2. Ustala się następujące opłaty za przechowywanie na parkingach strzeżonych pojazdów usuniętych
z dróg na obszarze Powiatu Bocheńskiego:
1) rower lub motorower – za każdą dobę przechowywania - 15 zł
2) motocykl - za każdą dobę przechowywania – 22 zł

3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t – za
każdą dobę przechowywania - 33 zł
4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t
do 7,5 t – za każdą dobę przechowywania - 45 zł
5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t
do 16 t – za każdą dobę przechowywania - 65 zł
6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t
– za każdą dobę przechowywania -120 zł
7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne – za każdą dobę przechowywania - 180 zł.
§ 3. Ustala sie wysokość kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu (w przypadku dojazdu
do miejsca zdarzenia):
- 50% opłaty wymienionej w § 1 odpowiednio dla
rodzaju pojazdu, gdy nie został rozpoczęty załadunek
pojazdu,
- 75% opłaty wymienionej w § 1 odpowiednio dla
rodzaju pojazdu, gdy rozpoczęto załadunek pojazdu.
§ 4. Traci moc uchwała Nr XXII/186/2008 Rady Powiatu w Bochni z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie
ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg
i ich parkowanie na wyznaczonych przez Starostę parkingach strzeżonych na terenie Powiatu Bocheńskiego.
§ 5. Wykonanie uchwał powierza się Zarządowi
Powiatu w Bochni.
§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Powiatu w Bochni
Aleksander Rzepecki

5047

5048
5048

UCHWAŁA NR XI/115/2011
RADY POWIATU W BOCHNI
z dnia 9 września 2011 r.
w sprawie okreņlenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu
Bocheńskiego.
Na podstawie art. 3d ust. 2 ustawy z dnia
5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.), Rada Powiatu
w Bochni uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się zasady i tryb przeprowadzania
konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu
Bocheńskiego określone w załączniku do niniejszej
uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXIV/301/2006 Rady
Powiatu w Bochni z dnia 28 września 2006 roku
w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania

konsultacji społecznych
Bocheńskiego.

z mieszkańcami

Powiatu

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu w Bochni.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Powiatu w Bochni
Aleksander Rzepecki

Dziennik Urzędowy
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Załącznik
do uchwały Nr XI/115/2011
Rady Powiatu w Bochni
z dnia 9 września 2011 r.
Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych
z mieszkańcami Powiatu Bocheńskiego

§ 4. Zarząd Powiatu jest uprawniony do podejmowania decyzji w zakresie przeprowadzania konsultacji
społecznych zgodnie z niniejsza uchwałą.
§ 5.
1. Z wnioskiem o przeprowadzenie konsultacji społecznych może wystąpić:
1) Zarząd Powiatu,
2) co najmniej 10 radnych,
3) mieszkańcy Powiatu (w
500 osób).

Procedura wskazuje zagadnienia oraz zasady i tryb
przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Powiatu
Bocheńskiego w formie innej niż referendum.
DZIAŁ I
Postanowienia ogólne

2. Przedmiotem konsultacji społecznych z mieszkańcami
mogą być założenia do projektów uchwał lub projekty uchwał.
§ 2. Ilekroć w niniejszej procedurze mowa o:
1) Powiecie albo mieszkańcach Powiatu - należy przez to
rozumieć odpowiednio: Powiat Bocheński albo jego
mieszkańców,
2) Radzie albo Staroście - należy przez to rozumieć odpowiednio: Radę Powiatu w Bochni albo Starostę Bocheńskiego.
DZIAŁ II

Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji
z mieszkańcami
§ 3.
1. Konsultacje z mieszkańcami Powiatu przeprowadza
się:
1) w przypadkach przewidzianych ustawami,
2) w innych sprawach ważnych dla Powiatu.
2. Konsultacje z mieszkańcami Powiatu przeprowadza
się obowiązkowo w sprawach dotyczących zagadnień
bądź decyzji ważnych dla Powiatu, a w szczególności:
1) Strategii Rozwoju Powiatu Bocheńskiego,
2) Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Bocheńskiego,
3) Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na dany rok,
4) Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej, zawodowej i zatrudniania oraz przestrzegania praw osób
niepełnosprawnych.
3. Konsultacje społeczne w zależności od ich przedmiotu
mogą mieć zasięg:
1) ogólnopowiatowy,
2) lokalny – dotyczący mieszkańców określonego terytorium,
3) środowiskowy – dotyczący określonych grup społeczno-zawodowych, organizacji pozarządowych
lub innych podmiotów.

liczbie

co

najmniej

2. Wniosek powinien określać:
1)
2)
3)
4)

przedmiot konsultacji,
termin i zasięg terytorialny konsultacji,
sposób zorganizowania konsultacji,
udział wnioskodawcy w organizacji i prowadzeniu
konsultacji,
5) wskazanie osoby upoważnionej do kontaktu wraz
z dokładnymi danymi adresowymi,
6) zestawienie kosztów proponowanej konsultacji.

§ 1.
1. Konsultacje społeczne przeprowadza się w celu uzyskiwania opinii, stanowisk, propozycji od mieszkańców których w pewien sposób dotkną, bezpośrednio
lub pośrednio, skutki proponowanych przez Powiat
Bocheński działań.

Poz. 5048

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 musi być uzasadniony. W uzasadnieniu tym należy określić cel, jaki
ma być osiągnięty w wyniku prowadzonych konsultacji.
4. Wniosek spełniający wymogi określone w ust. 2 i 3
jest rozpatrywany przez Zarząd Powiatu nie później
niż w ciągu miesiąca, licząc od dnia złożenia. Zarząd
Powiatu rozpatruje wniosek, uwzględniając koszty
proponowanej formy konsultacji, istotność przedmiotu konsultacji dla społeczności lokalnej oraz zasadność proponowanego sposobu konsultacji.
5. Nieprzyjęty przez Zarząd Powiatu wniosek o przeprowadzenie konsultacji może być ponowiony po
6 miesiącach od podjęcia decyzji w tej sprawie.
6.

Konsultacje wynikające z ustaw
i przeprowadza Zarząd Powiatu.

przygotowuje

7. Mieszkańcy Powiatu mogą wystąpić do Zarządu Powiatu z wnioskiem o przeprowadzenie konsultacji
w ważnych sprawach dla Powiatu.
8. Wniosek mieszkańców Powiatu oprócz wymagań
określonych w ust 2 i 3 powinien zawierać:
1) wskazanie osoby (osób) upoważnionej(nych) do
kontaktów w imieniu mieszkańców, z podaniem
niezbędnych danych teleadresowych,
2) listę osób popierających wniosek, w liczbie nie
mniejszej niż 500. Lista ma zawierać: imię
i nazwisko, adres, nr PESEL i podpis.
9. Zarząd Powiatu informuje osoby, o których mowa
w ust. 8 pkt 1) o sposobie załatwienia złożonego
wniosku.
10. W przypadku konsultacji, o których mowa w § 3 ust.
2 do udziału w konsultacjach uprawnieni są umocowani przedstawiciele grup społeczno-zawodowych,
organizacji pozarządowych lub innych podmiotów.
11. Zarząd Powiatu przed rozpoczęciem konsultacji
z mieszkańcami Powiatu określa w uchwale:
1) pytanie lub pytania albo warianty rozstrzygnięć
poddawane ocenie,

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 512
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2) czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji,
3) zasięg terytorialny,
4) wzory ankiet, formularzy, kart, itp. jakie zostaną
użyte w trakcie konsultacji,
5) formy przeprowadzenia konsultacji,
6) kalendarz czynności związanych z przeprowadzeniem konsultacji,
7) osobę lub komórkę organizacyjną Starostwa Powiatowego odpowiedzialną za przeprowadzenie
konsultacji,
8) sposób ogłoszenia wyników konsultacji.
§ 6.
W
przypadkach
określonych
w§
3,
w konsultacjach mogą brać udział mieszkańcy Powiatu.
§ 7.
1. Konsultacje społeczne przeprowadza się w formie
wybranej spośród następujących form:
1) konsultacje elektroniczne za pośrednictwem Platformy Konsultacji Społecznych,
2) zapytanie ankietowe,
3) otwarte spotkania z mieszkańcami,
4) badanie opinii publicznej, przeprowadzone przez
wyspecjalizowany podmiot, zlecone przez Zarząd
Powiatu.
2. W przypadkach, o którym mowa w ust. 1 pkt. 4, Zarząd Powiatu dokonuje wyboru wyspecjalizowanego
podmiotu na zasadach określonych w obowiązujących przepisach dotyczących zamówień publicznych.
3. Oprócz ww. form dodatkowo udostępnia się mieszkańcom Powiatu możliwość wyrażania swoich opinii
i sugestii poprzez funkcjonowanie skrzynki na wnioski i uwagi w Punkcie Obsługi Mieszkańca Starostwa
Powiatowego.
DZIAŁ III
Konsultacje elektroniczne
§ 8. Konsultacje elektroniczne mogą być prowadzone w jednym z poniższych sposobów:
1) konsultacji otwartych - służących do uzyskiwania opinii i propozycji od mieszkańców, których w pewien
sposób dotkną, bezpośrednio lub pośrednio, skutki
proponowanych przez administrację Powiatu działań.
Udział w dyskusjach na tematy umieszczone
w konsultacjach otwartych może brać dowolny użytkownik zalogowany do portalu, zarówno użytkownik
o niepotwierdzonej tożsamości jak i użytkownik
z potwierdzoną tożsamością.
2) konsultacji zamkniętych – służących do uzyskiwania
opinii i propozycji od mieszkańców, uprawnionych do
zabierania głosu w tych konsultacjach, których
w pewien sposób dotkną, bezpośrednio lub pośrednio, skutki proponowanych przez administrację Powiatu działań. Udział w dyskusjach na tematy umieszczone w konsultacjach zamkniętych może brać tylko użytkownik zalogowany do portalu z potwierdzonymi danymi rejestrowymi przez administratora.
3) ankiet – służących do bezpośredniego zdobywania
informacji poprzez pytania stawiane osobom. Głosować w ankietach może dowolny użytkownik zalogowany
do
portalu,
zarówno
użytkownik
o niepotwierdzonej tożsamości jak i użytkownik
z potwierdzoną tożsamością, do czasu jej zakończenia.

Poz. 5048
DZIAŁ VI
Zapytanie ankietowe
§ 9.

1. Konsultacje w trybie zapytania ankietowego prowadzone są poprzez:
1) opublikowanie treści ankiety na tablicy ogłoszeń
Starostwa Powiatowego w Bochni,
2) opublikowanie treści ankiety na stronie internetowej Starostwa i w Biuletynie Informacji Publicznej,
3) zaproszenie do składania opinii listowanie na adres Starostwa Powiatowego w Bochni, bądź na
adres e-mail wskazany w uchwale o przeprowadzeniu konsultacji,
4) przekazanie informacji o przeprowadzanych konsultacjach do lokalnych mediów.
2. Formularz ankiety powinien zawierać uzasadnienie
prowadzonych konsultacji.
3. Formularz ankiety przygotowuje Zarząd Powiatu,
chyba ze Zarząd Powiatu w uchwale o przeprowadzeniu konsultacji postanowi inaczej.
4. Zarząd Powiatu jest zobowiązany do informowania
mieszkańców Powiatu o celu i sposobie konsultacji
społecznej w formie zapytania ankietowego.
DZIAŁ V
Otwarte spotkania z mieszkańcami
§ 10.
1. Zawiadomienie o spotkaniu:
1) umieszcza się na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Bochni,
2) umieszcza się na stronie internetowej starostwa
i w Biuletynie Informacji Publicznej,
3) przesyła się do lokalnych mediów,
w terminie nie późniejszym niż 7 dni przed dniem
spotkania.
2. Ze spotkania sporządza się protokół wraz z listą obecności.
3. W protokole zamieszcza się informację, w jakiej formie nastąpiło zawiadomienie uczestników spotkania,
dane osoby wybranej na przewodniczącego spotkania, podaje się temat konsultacji, przebieg dyskusji
oraz podjęte ustalenia i opinie.
4. Dodatkowo w protokole zamieszcza się uwagi i wnioski, które wypłynęły w trakcie zebrania i wiążą się
z tematem konsultacji społecznej.
DZIAŁ VI
Postanowienia końcowe
§ 11.
1. Konsultacje społeczne uważa się za ważne bez względu na ilość uczestniczących w nich mieszkańców,
przedstawicieli grup społeczno-zawodowych, organizacji pozarządowych lub innych podmiotów.
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2. Konsultacje społeczne mają charakter opiniodawczy,
a ich wyniki nie wiążą organów Powiatu, chyba, że
ustawa stanowi inaczej.
3. Wyniki konsultacji społecznych Zarząd Powiatu
przedstawia:
1) Radzie Powiatu na najbliższej sesji,
2) mieszkańcom powiatu:
a) w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie
internetowej Starostwa Powiatowego w
Bochni,

Poz. 5048,5049
b) na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego
w Bochni.

4. Wyniki konsultacji społecznych mogą być opublikowane w prasie o zasięgu lokalnym.
5. Koszty przeprowadzenia konsultacji finansowane są
z budżetu Powiatu Bocheńskiego.
Przewodniczący Rady Powiatu w Bochni
Aleksander Rzepecki
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UCHWAŁA NR XI/116/2011
RADY POWIATU W BOCHNI
z dnia 9 września 2011 r.
w sprawie zasad i trybu postĉpowania przy udzielaniu dotacji z budżetu Powiatu Bocheńskiego spółkom wodnym
i sposobu jej rozliczania.
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.) oraz art. 164
ust.5a i 5c ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z późn. zm.),
Rada Powiatu w Bochni uchwala, co następuje:
§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) spółkach wodnych - rozumie się przez to podmioty
nie zaliczane do sektora finansów publicznych, nie
działające w celu osiągnięcia zysku, zrzeszające
osoby fizyczne lub prawne i mające na celu zaspokojenie wskazanych ustawą Prawo wodne potrzeb
w dziedzinie gospodarowania wodami, w tym spółki zrzeszone w Rejonowym Związku Spółek Wodnych w Bochni;
2) bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych rozumie się przez to eksploatację, konserwację oraz
remonty w celu zachowania funkcji urządzeń, polegające na: wykaszaniu, wygrabianiu porostów ze
skarp i dna rowów, karczowaniu lub wycięciu drzew
lub krzewów ze skarp i dna rowów, odmuleniu dna
rowów , czyszczeniu i naprawie budowli na rowach,
naprawie skarp rowów oraz usuwaniu tzw. "awarii
drenarskich" polegających na: czyszczeniu, naprawie lub wymianie urządzeń drenarskich, czyszczeniu lub przekładaniu rurociągów drenarskich oraz
naprawy innych systemów melioracji wodnych
szczegółowych.
§ 2.
1. Spółki wodne mogą otrzymać z budżetu Powiatu
Bocheńskiego dotację celową z przeznaczeniem na
bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych.
2. Wielkość środków przeznaczonych na dotację dla
spółek wodnych określać będzie uchwała budżetowa Rady Powiatu Bocheńskiego na dany rok budżetowy.
3. Udzielona pomoc finansowa nie może przekroczyć
80% kosztów realizacji zadania.
4. W przypadku gdy dotacja udzielana jest podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą, stanowi ona pomoc de minimis, a jej udzielenie następuje zgodnie z przepisami rozporządzenia Ko-

misji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r.
w sprawie stosowania art. 87 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L Nr 379 z 28. 12.
2006 r.).
§ 3. Zarząd Powiatu Bocheńskiego podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości uzyskania dotacji, poprzez umieszczenie jej na stronie BIP
Powiatu Bocheńskiego oraz wywieszeniu jej na tablicy ogłoszeń Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony
Środowiska Starostwa Powiatowego w Bochni.
§ 4.
1. Spółki wodne mogą ubiegać się o przyznanie dotacji na dofinansowanie robót, o których mowa w §1
pkt 2 poprzez złożenie wniosku do Zarządu Powiatu
w terminie ustalonym przez Zarząd Powiatu.
2. W imieniu spółek wodnych zrzeszonych w Rejonowym Związku Spółek Wodnych w Bochni, ze stosownym wnioskiem może wystąpić Związek.
3. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszej
uchwały.
4. Do wniosku należy dołączyć:
1) przedmiar lub zestawienie robót wraz z określeniem ich wartości,
2) sprawozdanie finansowe spółki wodnej za poprzedni rok.
5. Wniosek winien być podpisany przez osobę
uprawnioną do składania oświadczeń woli
w imieniu spółki wodnej lub przez pełnomocnika.
§ 5. Decyzję o przyznaniu dotacji Zarząd Powiatu
Bocheńskiego
podejmuje
w drodze
uchwały,
uwzględniając w szczególności:
1) znaczenie zadań dla gospodarki wodnej,
2) procentowy wskaźnik ściągalności składek za rok
ubiegły
3) udział finansowy właściwej gminy w kosztach
utrzymania urządzeń wodnych konserwowanych
przez spółkę
4) wysokość środków w budżecie Powiatu przeznaczoną na ten cel.
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§ 6. Zarząd Powiatu Bocheńskiego powiadamia
pisemnie spółki wodne o udzieleniu bądź nie udzieleniu dotacji z budżetu Powiatu oraz umieszcza stosowną informację na stronie BIP Powiatu i tablicy
ogłoszeń Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony
Środowiska Starostwa Powiatowego w Bochni.
§ 7.
1. Warunkiem udzielenia przez Powiat Bocheński
dotacji jest zawarcie pisemnej umowy ze spółką
wodną.
2. Umowa powinna określać w szczególności:
1) szczegółowy opis zadania, w tym cel, na jaki dotacja została przyznana oraz termin wykonania
zadania,
2) wysokość dotacji i tryb płatności,
3) termin wykorzystania dotacji,
4) tryb kontroli wykonywania zadania,
5) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji,
6) termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji.
§ 8.
1. Spółka wodna zobowiązana jest do rozliczenia
dotacji w terminie 30 dni od daty zakończenia zadania.
2. Rozliczenie następuje w formie pisemnego sprawozdania z realizacji zadania.
3. Sprawozdanie o którym mowa w ust.2 powinno
zawierać:

Poz. 5049
1) Pełną nazwę spółki wodnej i jej adres
2) Dane osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy,
3) Wielkość rozliczanej dotacji
4) Szczegółowy opis zrealizowanego zadania
5) Termin i miejsce realizacji zadania
6) Zestawienie poniesionych kosztów realizacji
zadania oraz wskazanie źródeł finansowania
7) Podpisy osób uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy

4. Wzór sprawozdania z realizacji dotowanego zadania stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
5. Do sprawozdania należy dołączyć potwierdzone za
zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów
potwierdzających wykorzystanie dotacji wraz
z potwierdzonym za zgodność z oryginałem kserokopie protokołu odbioru robót, jeśli ze względu na
rodzaj wykonywanych zadań było wymagane sporządzenie protokołu odbioru.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu w Bochni.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Powiatu w Bochni
Aleksander Rzepecki
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Załącznik nr 1
do uchwały Nr XI/116/2011
Rady Powiatu w Bochni
z dnia 9 września 2011 r.
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Przewodniczący Rady Powiatu w Bochni
Aleksander Rzepecki
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Załącznik nr 2
do uchwały nr XI/116/2011
Rady Powiatu w Bochni
z dnia 9 września 2011 r.
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Przewodniczący Rady Powiatu w Bochni
Aleksander Rzepecki
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UCHWAŁA NR IX/106/2011
RADY POWIATU W OŅWIĈCIMIU
z dnia 21 września 2011 r.
w sprawie pozbawienia kategorii dróg publicznych powiatowych na terenie miasta Chełmek.
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 6, art. 12 pkt 1 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), oraz
art. 10 ust. 1 - 3 w związku z art. 6a ust. 2 ustawy z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r.
Nr 19, poz. 115 z późn. zm.),Rada Powiatu uchwala, co
następuje:

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu w Oświęcimiu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia
2012 roku.

§ 1. Pozbawia się kategorii dróg publicznych powiatowych następujące drogi: ul. Brzozowa 1904K, ul. Piłsudskiego 1906K, ul. Wojska Polskiego 1906K, ul. Gen.
Andersa 1908K, ul. 11-Listopada 1909K w ich przebiegu
na terenie miasta Chełmek.

Przewodniczący Rady Powiatu w Oświęcimiu
Jarosław Jurzak
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UCHWAŁA NR IX/107/2011
RADY POWIATU W OŅWIĈCIMIU
z dnia 21 września 2011 r.
w sprawie zaliczenia do kategorii dróg powiatowych dróg na terenie gminy Chełmek.
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 6, art. 12 pkt 1 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), oraz art.
6a ust. 2 ustawy z dnia21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn.
zm.),Rada Powiatu uchwala, co następuje:
§ 1. Zalicza się do kategorii dróg publicznych powiatowych następujące drogi: ul. Oņwiĉcimska (2,150
km) na odcinku od skrzyżowania z ulicą wojewódzką,
nr 933 do skrzyżowania z ul. Gorzowską w Gorzowie
oraz ul. Ofiar Faszyzmu (0,232 km) na odcinku od skrzyżowania z ul. T. Kościuszki do ul. Paprociej na terenie
5051

Gminy Libiąż w ich przebiegu na terenie gminy Chełmek.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu w Oświęcimiu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia
2012 roku.
Przewodniczący Rady Powiatu w Oświęcimiu
Jarosław Jurzak
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UCHWAŁA NR X/104/2011
RADY MIEJSKIEJ W BIECZU
z dnia 26 września 2011 r.
w sprawie nadania Statutu Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Placówek Oņwiatowych w Bieczu.
Na podstawie art.18, ust. 2 pkt 9, lit h ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 5, ust.7
i 9 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) i art.
11, ust. 2 oraz art. 12, ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), Rada Miejska
w Bieczu uchwala co następuje :
§ 1. Nadaje się Statut jednostce budżetowej pn.
Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Placówek
Oświatowych w Bieczu – stanowiący załącznik do
niniejszej uchwały.

Załącznik
do uchwały Nr X/104/2011
Rady Miejskiej w Bieczu
z dnia 26 września 2011 r.
Statut Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Placówek Oņwiatowych w Bieczu
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. Podstawą działania Zespołu EkonomicznoAdministracyjnego Placówek Oświatowych w Bieczu są:
1) ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.);
2) art.5 ust.7 i 9 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572
z późn. zm.);
3) art.11 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240
z późn. zm);
4) uchwała Nr XI/122/99 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia
29 września 1999 r. w sprawie utworzenia Zespołu
Ekonomiczno–Administracyjnego Placówek Oświatowych w Bieczu
5) niniejszy statut.
§ 2.
1.

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Placówek
Oświatowych w Bieczu zwany dalej ZEAPO, jest
gminną jednostką budżetową w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych.

2. Zespół może używać nazwy skróconej „ZEAPO
w Bieczu”.
3. Siedzibą Zespołu jest miasto Biecz.
4. Obszar działania ZEAPO obejmuje teren Gminy Biecz,
zwanej dalej Gminą.
5. Nadzór nad działalnością ZEAPO sprawuje Burmistrz
Biecza, zwany dalej Burmistrzem.

cza.

§ 2. Wykonanie uchwały zleca Burmistrzowi Bie-

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XIII/145/99 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 25 listopada 1999 r. w sprawie
nadania statutu jednostki budżetowej Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Placówek Oświatowych
w Bieczu.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Bogumił Kawa
6. ZEAPO w Bieczu nie posiada osobowości prawnej.
§ 3. ZEAPO w Bieczu używa pieczęci podłużnej
o następującej
treści:
Zespół
EkonomicznoAdministracyjny Placówek Oświatowych, 38-340 Biecz,
ul. Kazimierza Wielkiego 31, tel. 13-447-12-03, NIP 73818-36-407, REGON 491993880.
§ 4. Ilekroć w Statucie jest mowa o szkołach bez
bliższego określenia - rozumie się przez to przedszkola,
szkoły podstawowe i gimnazja, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Biecz.
Rozdział 2
Przedmiot i zakres działania
§ 5. Przedmiotem podstawowej działalności ZEAPO
w Bieczu jest:
1) prowadzenie obsługi finansowo księgowej szkół;
2) tworzenie warunków do przestrzegania dyscypliny
finansów publicznych i efektywnego gospodarowania
środkami finansowymi składnikami majątkowymi
szkół i dokonywania kontroli w tym zakresie;
3) prowadzenie obsługi administracyjnej w zakresie kadr
i spraw socjalnych dyrektorów szkół i pracowników
ZEAPO, w tym obsługa funduszu przeznaczonego na
pomoc zdrowotną oraz funduszu przeznaczonego na
dokształcanie dyrektorów szkół;
4) realizacja zadań własnych niezbędnych dla funkcjonowania ZEAPO tj. prowadzenie spraw organizacyjnych, kadrowych, administracyjnych oraz rachunkowości;
5) zapewnienie szkołom warunków działania, w tym
bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki;
6) wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne i sprzęt
niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania,
programów
wychowawczych,
przeprowadzania
sprawdzianów i egzaminów oraz wykonywania innych
zadań statutowych;
7) współdziałanie z innymi instytucjami gminnymi
w zakresie spraw oświatowych.
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§ 6. Do zadań ZEAPO w Bieczu w zakresie prowadzenia obsługi finansowo-księgowej należy w szczególności:
1) prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych,
ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń
w porządku chronologicznym i systematycznym;
2) sporządzanie sprawozdań finansowych, budżetowych
i statystycznych;
3) gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej
ustawą;
4) nadzór nad racjonalną, celową i terminową realizacją
wydatków przez placówki oświatowe;
5) sprawowanie nadzoru nad opracowaniem przez dyrektorów placówek oświatowych projektów planów
finansowych i ich zmian;
§ 7. Do zadań ZEAPO w Bieczu w zakresie prowadzenia obsługi administracyjnej kadr i spraw socjalnych
dyrektorów szkół i pracowników ZEAPO należy
w szczególności:
1) prowadzenie spraw kadrowych dyrektorów szkół
i pracowników ZEAPO w Bieczu;
2) obsługa funduszu przeznaczonego na pomoc zdrowotną i dokształcanie dyrektorów szkół;
3) planowanie i sprawozdawczość w zakresie spraw
kadrowych;
4) obsługa administracyjna działalności socjalnej dyrektorów szkół i pracowników ZEAPO w Bieczu;
5) weryfikacja danych oraz sporządzanie zestawień
zbiorczych Systemu Informacji Oświatowej;
6) prowadzenie spraw administracyjnych, organizacyjnych i techniczno-kancelaryjnych ZEAPO;

Rozdział 3
Gospodarka finansowa
§ 9.
1. ZEAPO w Bieczu jest jednostką budżetową i działa na
zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych oraz przepisach wykonawczych wydanych na jej
podstawie.
2. Podstawą działalności ZEAPO jest roczny plan finansowy.
3. ZEAPO w Bieczu realizuje zadania ze środków finansowych zatwierdzonych Uchwałą Budżetową Rady
Miejskiej w Bieczu i przekazywanych z Budżetu Gminy
na rachunek ZEAPO.
4. ZEAPO w Bieczu prowadzi rachunkowość oraz sporządza sprawozdania finansowe i budżetowe zgodnie
z przepisami obowiązującymi w tym zakresie.
§ 10. Dyrektor ZEAPO w Bieczu odpowiada za przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych.
Rozdział 4
Organizacja i zarządzanie
§ 11.
1. Pracą ZEAPO w Bieczu kieruje dyrektor i reprezentuje
go na zewnątrz.
2. Dyrektora zatrudnia i zwalnia Burmistrz Biecza ,który
wykonuje
w stosunku
do
niego
czynności
w sprawach z zakresu prawa pracy.

§ 8. Do zadań ZEAPO w zakresie współdziałania
z innymi instytucjami gminnymi w zakresie spraw
oświatowych należy w szczególności:

3. W razie swojej dłuższej nieobecności dyrektor ZEAPO
wyznacza osobę, która go będzie zastępowała.

1. Współdziałanie dyrektorów szkół i pracowników ZEAPO
w Bieczu
z zakresie
spraw
leżących
w kompetencji ZEAPO, a w szczególności:

1. Organem nadzorującym działalność ZEAPO jest
Burmistrz Biecza.

1) przekazanie dyrektorom szkół zatwierdzonych
planów finansowych;
2) informowanie dyrektorów szkół o posiadanych
środkach finansowych będących w ich dyspozycji;
3) przedkładanie dyrektorom szkół sprawozdań
z wykonania budżetu;
4) bieżące informowanie dyrektorów szkół o stanie
posiadanych środków po zmianach w budżecie;

a) określenia kierunków działalności ZEAPO;
b) dokonywania oceny pracy dyrektora ZEAPO;
c) prowadzenia przez swoje organy kontroli ZEAPO.

2. Współdziałanie ze Skarbnikiem Gminy przy opracowaniu i realizacji budżetu szkół.
3. Współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi gminy
w zakresie realizacji zadań oświatowych.
4. Współdziałanie z dyrektorami szkół i urzędem miejskim przy organizowaniu dowozu uczniów do szkół,
w tym uczniów niepełnosprawnych.
5. Współdziałanie z kuratorium oświaty w zakresie zadań wynikających z nadzoru pedagogicznego nad
działaniami szkół.
6. Współdziałanie z dyrektorami szkół w zakresie sporządzania
projektów
arkuszy
organizacyjnych
i aneksów, przedkładanych Burmistrzowi Biecza do
zatwierdzenia.

4.

2. W ramach sprawowanego nadzoru Burmistrz Biecza uprawniony jest do:

5. Burmistrz Biecza dokonuje oceny działalności ZEAPO
w Bieczu pod względem:
1) prawidłowości wykorzystania środków finansowych i rzeczowych;
2) prawidłowości prowadzenia obsługi finansowoksięgowej, nadzoru kadrowego i prowadzenia
składnicy akt;
3) prawidłowości wykonywania zadań.
§ 12.
1. Dyrektor kieruje jednoosobowo bieżącą działalnością
ZEAPO w Bieczu na podstawie pełnomocnictwa
udzielonego mu przez Burmistrza i ponosi odpowiedzialność za całokształt pracy ZEAPO w Bieczu.
2. Do podstawowych uprawnień i obowiązków dyrektora ZEAPO w Bieczu należy organizacja pracy ZEAPO,
nadzór nad pracą pracowników oraz nadzór nad
opracowaniem projektów planów finansowych
i arkuszy organizacyjnych szkół.
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3. Dyrektor ZEAPO wykonuje swoje funkcje przy pomocy głównego księgowego.

ny nadawany przez Dyrektor ZEAPO w Bieczu, po uzyskaniu pozytywnej opinii Burmistrza Biecza.

4. Dyrektor ZEAPO w Bieczu ponosi odpowiedzialność
za majątek ZEAPO oraz przeprowadzenie inwentaryzacji w terminach wynikających z obowiązujących
w tym zakresie terminów.

Rozdział 5
Postanowienia końcowe
§ 15.

§ 13.
1. ZEAPO w Bieczu jest pracodawcą w znaczeniu przepisów prawa pracy w stosunku do pracowników zatrudnionych w ZEAPO.
2.

Dyrektor ZEAPO w Bieczu wykonuje czynności
z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników
ZEAPO.

3. Dyrektor ZEAPO w Bieczu wydaje wewnętrzne zarządzenia dotyczące organizacji pracy w ZEAPO, w tym
min. wprowadza regulamin pracy i regulamin wynagrodzeń pracowników ZEAPO.

1. Zmiany w Statucie mogą być dokonywane w trybie
określonym dla jego nadania.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem
mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące.
3. Za przestrzeganie niniejszego Statutu odpowiedzialność ponosi Dyrektor ZEAPO w Bieczu.
Przewodniczący Rady
Bogumił Kawa

§ 14. Szczegółowy zakres działania ZEAPO, w tym
strukturę organizacyjną określa regulamin organizacyj5052
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UCHWAŁA NR XI/119/11
RADY MIASTA BOCHNIA
z dnia 29 września 2011 r.
w sprawie: zmiany uchwały zmieniającej uchwałĉ w sprawie ustalenia regulaminu Targowisk "Hali Targowej'
i "Placu Rolnego" na Placu Gazaris.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 11; art. 40 ust. 2 pkt
4 oraz 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.)

sanitarno-epidemiologicznych,
przeciwpożarowych
oraz innych obowiązujących w obrocie towarowym".
2. § 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie: "§ 12 skreśla się".

Rada Miasta Bochnia uchwala co następuje:

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta Bochnia.

§ 1. W uchwale Nr VI/49/11 Rady Miasta Bochnia
z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały
w sprawie ustalenia regulaminu Targowisk "Hali Targowej" i "Placu Rolnego" na Placu Gazaris wprowadza
się następujące zmiany:

§ 3. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą
obowiązującą od dnia 1 grudnia 2011 r.

1. § 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie: "§ 10. Osoby prowadzące działalność na terenie Hali są zobowiązane do
przestrzegania Regulaminu Hali Targowej, przepisów

Przewodniczący Rady Miasta
Kazimierz Ņcisło
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UCHWAŁA NR XII/74/2011
RADY GMINY BORZĈCIN
z dnia 14 października 2011 r.
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowoņci
wykorzystania dotacji dla szkół i przedszkoli publicznych oraz niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy
Borzĉcin przez osoby fizyczne lub prawne inne niż Gmina Borzĉcin.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm. ) oraz art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U.
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Gminy
Borzęcin uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa tryb udzielania i rozliczania
dotacji oraz zakres i tryb kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji udzielanych dla publicznych
oraz niepublicznych:
1) przedszkoli,
2) innych form wychowania przedszkolnego,
3) szkół podstawowych i gimnazjalnych,
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prowadzonych na terenie Gminy Borzęcin przez osoby fizyczne lub prawne inne niż Gmina Borzęcin.
§ 2.
1. Przedszkola publiczne otrzymują na każdego ucznia
z budżetu Gminy Borzęcin dotację w wysokości
równej wydatkom bieżącym przewidzianym na
jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Borzęcin, z zastrzeżeniem
ust. 5.
2. Przedszkola niepubliczne otrzymują na każdego
ucznia
z budżetu
Gminy
Borzęcin
dotację
w wysokości równej 75% ustalonych w budżecie
Gminy
wydatków
bieżących,
ponoszonych
w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Borzęcin w przeliczeniu na jednego ucznia, z zastrzeżeniem ust. 5.
3. Inne publiczne formy wychowania przedszkolnego
otrzymują na każdego ucznia z budżetu Gminy Borzęcin dotację w wysokości równej 50% ustalonych
w budżecie Gminy wydatków bieżących, ponoszonych w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Borzęcin w przeliczeniu na
jednego ucznia, z zastrzeżeniem ust. 5.
4. Inne niepubliczne formy wychowania przedszkolnego otrzymują na każdego ucznia z budżetu Gminy Borzęcin dotację w wysokości równej 40% ustalonych w budżecie Gminy wydatków bieżących,
ponoszonych w przedszkolach, dla których organem
prowadzącym
jest
Gmina
Borzęcin
w przeliczeniu na jednego ucznia, z zastrzeżeniem
ust. 5.
5. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego, o których mowa w ust. 1 - 4, otrzymują na
każdego ucznia niepełnosprawnego z budżetu
Gminy dotację w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.
6. Szkoły publiczne otrzymują na każdego ucznia
z budżetu Gminy Borzęcin dotację w wysokości
równej wydatkom bieżącym przewidzianym na
jednego ucznia w szkołach tego samego typu
i rodzaju prowadzonych przez Gminę Borzęcin. Dotacja na każdego ucznia nie może być jednak niższa
niż kwota przewidziana na jednego ucznia szkoły
danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.
7. Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki otrzymują na każdego
ucznia
z budżetu
Gminy
Borzęcin
dotację
w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego ucznia szkoły danego typu i rodzaju w części
oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.
8. Publiczne i niepubliczne przedszkola oraz szkoły
podstawowe, które zgodnie z art. 71b ust. 2a ustawy prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju
dziecka, otrzymują dotację na każde dziecko
z budżetu Gminy Borzęcin w wysokości równej

Poz. 5054
kwocie przewidzianej na jedno dziecko objęte
wczesnym wspomaganiem rozwoju w części
oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

§ 3. W przypadku zmiany wysokości planowanych przez Gminę Borzęcin wydatków bieżących
przewidzianych na utrzymanie ucznia w gminnych
przedszkolach i szkołach ulegają również zmianie
kwoty dotacji należnej podmiotom, o których mowa
w uchwale - poczynając od miesiąca następującego
po miesiącu, w którym dokonano zmian budżetowych.
§ 4.
1. Osoby prawne lub fizyczne, o których mowa w § 1
uchwały w terminie nie później niż do 30 września
roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji występują do Wójta Gminy Borzęcin z wnioskiem
o udzielenie dotacji należnej, określając we wniosku:
1) datę wydania i numer zezwolenia na prowadzenie przedszkola, innych form wychowania
przedszkolnego lub szkoły,
2) planowaną liczbę uczniów, którzy będą uczęszczać do przedszkola, innych form wychowania
przedszkolnego lub szkoły do końca roku budżetowego z uwzględnieniem zmian po 1 września
roku szkolnego,
3) nazwę banku i numer rachunku bankowego
podmiotu otrzymującego dotację.
2. Niepubliczne: przedszkola, inne formy wychowania
przedszkolnego, szkoły oraz publiczne jednostki,
o których mowa w § 2 ust. 8, otrzymują dotacje jedynie pod warunkiem złożenia wniosku, o którym
mowa w ust. 1, w terminie do 30 września roku poprzedzającego. Niezłożenie wniosku w terminie
przez pozostałe publiczne dotowane podmioty
spowoduje przyznanie im dotacji na podstawie danych z roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.
3. Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik nr 1 do uchwały.
§ 5.
1.

Dotacje przekazywane są w 12 częściach,
w terminie do 20 dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy podmiotów, o których mowa
w § 1.

2. Osoba prowadząca dotowane podmioty składa
w terminie do 10 dnia każdego miesiąca
w Urzędzie Gminy w Borzęcinie informację
o faktycznej liczbie uczniów ustaloną na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania, według
stanu na pierwszy dzień danego miesiąca. Wzór
informacji określa załącznik nr 2 do uchwały.
3. Dotacje za miesiące lipiec - sierpień przekazywane
są na podstawie informacji o liczbie uczniów lub
wychowanków z miesiąca czerwca, z uwzględnieniem uczniów skreślonych z listy uczniów po złożeniu tej informacji.
§ 6.
1. Osoba prowadząca przedszkole, innych form wychowania przedszkolnego lub szkoły, o których
mowa w § 1, jest zobowiązana przedstawić Wój-
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towi Gminy Borzęcin pisemne sprawozdanie
z wykorzystania dotacji dwa razy w roku:

3. Wyniki przeprowadzonej kontroli przedstawia się
w protokole kontroli.

1) za okres od stycznia do sierpnia w terminie do
20 września danego roku,
2) za okres od stycznia do grudnia w terminie do
20 stycznia następnego roku,
3) w przypadku, gdy osoba o której mowa w §
1 podejmie decyzję o zaprzestaniu działalności
danego podmiotu przedkłada sprawozdanie,
o którym mowa w ust. 1 nie później niż 14 dni
po otrzymaniu ostatniej raty dotacji.

4. Protokół kontroli zawiera opis stanu faktycznego
stwierdzonego, w toku kontroli, w tym ustalonych
uchybień i nieprawidłowości.

2. Wzór rozliczenia dotacji stanowi załącznik nr 3 do
uchwały.

1. Jeżeli osoba reprezentująca jednostkę kontrolowaną odmawia podpisania protokołu - protokół podpisuje jedynie kontroler, czyniąc w nim adnotację
o odmowie podpisania protokołu oraz dołącza pisemne wyjaśnienie przyczyn odmowy podpisu.

§ 7.
1. Organ dotujący może przeprowadzić okresowo
kontrolę faktycznej liczby uczniów dotowanej jednostki i prawidłowości wykorzystania dotacji
w zakresie kształcenia, wychowania i opieki w tym
profilaktyki społecznej.
2. Kontrola obejmuje:
1) zgodność danych wskazanych we wniosku
o udzielenie dotacji, miesięcznej informacji
o liczbie uczniów i rozliczeniach dotacji - na
podstawie dokumentacji przebiegu nauczania,
2) prawidłowość wykorzystania dotacji zgodnie
z przeznaczeniem, o którym mowa w art. 80 ust.
3d i 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty - na
podstawie dokumentacji finansowo - księgowej
kontrolowanej jednostki oświatowej.
3. Kontrolę, o której mowa w ust.1 przeprowadzają
przedstawiciele Wójta Gminy Borzęcin na podstawie upoważnienia.
4. Kontrolerzy mają prawo do:
1) swobodnego poruszania się na terenie kontrolowanego podmiotu, w tym swobodnego wstępu do obiektów i pomieszczeń związanych
z przedmiotem kontroli,
2) wglądu
do
dokumentów
związanych
z przedmiotem kontroli, pobierania dokumentów
i innych materiałów, z zachowaniem przepisów
o tajemnicy ustawowo chronionej,
3) wystąpienia o udzielenie w terminie przez nich
wyznaczonym, ustnych i pisemnych wyjaśnień
w sprawach dotyczących przedmiotu kontroli,
4) sporządzenia niezbędnych dla kontroli odpisów
lub wyciągów z dokumentów, jak również zestawień i obliczeń na podstawie przedstawionych dokumentów.
§ 8.
1. Kontroler jest obowiązany powiadomić organ prowadzący, co najmniej na tydzień przed planowaną
kontrolą o terminie i zakresie kontroli.
2. Czynności kontrolne przeprowadza się w siedzibie
jednostki kontrolowanej lub organu prowadzącego
w dniach i godzinach pracy obowiązujących
w kontrolowanej jednostce oraz w obecności pracowników tej jednostki.

5. Protokół kontroli sporządza się w dwóch egzemplarzach i podpisują go kontroler i osoba upoważniona przez organ prowadzący do reprezentowania
kontrolowanego podmiotu.
§ 9.

2. Odmowa podpisania protokołu nie wstrzymuje
wydania wniosków pokontrolnych oraz dochodzenia zwrotu dotacji w trybie określonym w odrębnych przepisach.
3. Kontrola zostaje zakończona w dniu doręczenia
protokołu kontroli.
4. Osoba reprezentująca jednostkę kontrolowaną
może zgłosić Wójtowi Gminy Borzęcin w terminie
7 dni od dnia podpisania protokołu kontroli, pisemne wyjaśnienie co do ustaleń zawartych
w protokole.
§ 10.
1. W przypadku stwierdzenia w trakcie kontroli nieprawidłowości mających wpływ na prawo lub wysokość dotacji przysługującej kontrolowanej jednostce Wójt Gminy Borzęcin w terminie 14 dni od
dnia podpisania protokołu lub wpływu wyjaśnień,
o których mowa w § 9 ust. 4, kieruje do kontrolowanej jednostki wystąpienie pokontrolne wzywające do zwrotu całości lub części przekazanej dotacji.
2. Wystąpienia pokontrolnego nie kieruje się, jeżeli
Wójt Gminy Borzęcin uwzględni wyjaśnienia,
o których mowa w § 9 ust. 4.
3. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości innego
rodzaju, niż określone w ust. 1, Wójt Gminy Borzęcin kieruje do jednostki kontrolowanej wnioski
zmierzające do ich usunięcia i usprawnienia działalności objętej kontrolą.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Borzęcin.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy w Borzęcinie:
Czesław Małek
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Załącznik nr 1
do uchwały Nr XII/74/2011
Rady Gminy Borzęcin
z dnia 14 października 2011 r.

Wniosek o udzielenie dotacji oņwiatowej na ........... rok.
(pieczęć organu prowadzącego
-osoby prawnej lub imię i nazwisko osoby fizycznej)
Wójt Gminy Borzęcin
1. Nazwa i adres osoby prowadzącej ………………………………………………………………………………………
2. Dane szkoły/przedszkola/placówki:
a) nazwa ……………………………………………………………………………………………………………….
b) typ i rodzaj szkoły/przedszkola/placówki/forma kształcenia:
c) realizowanie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki (dotyczy szkół niepublicznych: TAK/NIE*
d) charakter: publiczny/niepubliczny*
e) adres i numery telefonów ……………………………………………………………………………………….
3. Numer i data zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół, przedszkoli i placówek niepublicznych, numer i data
decyzji o nadaniu uprawnień szkoły publicznej lub numer i data zezwolenia na prowadzenie szkoły/ przedszkola/
placówki publicznej…………………………………………………………………………………………………..
4. Numer rachunku bankowego dotowanej szkoły/ przedszkola/ placówki ……………………………………
5. Planowana liczba uczniów/wychowanków w …………. roku:
a) w przedszkolu i innej formie wychowania przedszkolnego
w okresach: styczeń – sierpień ……………………………….. wrzesień – grudzień ……………………………...
- w tym planowana liczba uczniów niepełnosprawnych
w okresach: styczeń – sierpień ……………………………….. wrzesień – grudzień ……………………………...
b) w szkołach
w okresach: styczeń – sierpień ……………………………….. wrzesień – grudzień ……………………………...
- w tym planowana liczba uczniów niepełnosprawnych
w okresach: styczeń – sierpień ……………………………….. wrzesień – grudzień ……………………………...
- w tym planowana liczba uczniów w oddziałach zerowych w szkołach podstawowych
w okresach: styczeń – sierpień ……………………………….. wrzesień – grudzień ……………………………...
- w tym planowana liczba uczniów niepełnosprawnych w oddziałach zerowych w szkołach podstawowych
w okresach: styczeń – sierpień ……………………………….. wrzesień – grudzień ……………………………...
c) w przedszkolach, szkołach podstawowych, prowadzących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (liczba
dzieci objętych wczesnym wspomaganiem):
w okresach: styczeń – sierpień ……………………………….. wrzesień – grudzień ……………………………...
Zobowiązuję się do comiesięcznego składania informacji o aktualnej liczbie uczniów lub wychowanków.
……………………………………
(miejscowość, data)

……………………………….
(pieczątka imienna
i czytelny podpis osoby fizycznej
lub przedstawiciela osoby prawnej
prowadzącej dotowaną jednostkę)
Przewodniczący Rady Gminy w Borzęcinie: Czesław Małek
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Załącznik nr 2
do uchwały Nr XII/74/2011
Rady Gminy Borzęcin
z dnia 14 października 2011 r.

Informacja o liczbie uczniów wraz z oņwiadczeniem o aktualnoņci uprawnień do otrzymania dotacji z budżetu
Gminy Borzĉcin za miesiąc ........
(pieczęć organu prowadzącego
-osoby prawnej
lub imię i nazwisko osoby fizycznej)

Nazwa jednostki ...........................................................................................
(przedszkole, inna forma wychowania przedszkolnego, szkoła podstawowa, gimazjum)
Faktyczna liczba uczniów ustalona według stanu na
pierwszy dzień miesiąca składania informacji
Miesiąc, rok ………………, …………….
Liczba uczniów ………………………….
w tym uczniów spoza terenu Gminy Borzęcin
…………………………………
imię i nazwisko, miejsce zamieszkania ucznia spoza
terenu Gminy Borzęcin
………………………………………...…………………………
……………...

W tym uczniów niepełnosprawnych
Miesiąc, rok ………………, …………….
Liczba uczniów ………………………….
w tym uczniów spoza terenu Gminy Borzęcin
…………………………………
imię i nazwisko, miejsce zamieszkania ucznia spoza
terenu Gminy Borzęcin
………………………………………...…………………………
……………...

Numer rachunku bankowego jednostki uprawnionej do otrzymania dotacji
……………………………………………………………………………………………….
nazwisko i imię sporządzającego zestawienie nr tel.)
………………………………………………………..
(pieczątka i podpis)
nazwisko i imię przedstawiciela organu prowadzącego)
………………………………………………………..
(pieczątka i podpis)
……………………,
)
data ………………………………
Przewodniczący Rady Gminy w Borzęcinie:
Czesław Małek
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Załącznik nr 3
do uchwały Nr XII/74/2011
Rady Gminy Borzęcin
z dnia 14 października 2011 r.

Sprawozdanie z wykorzystania otrzymanej dotacji
(pieczęć organu prowadzącego
-osoby prawnej
lub imię i nazwisko osoby fizycznej)
Część A

Faktyczna liczba uczniów
oraz kwota dotacji otrzymana
w danym okresie sprawozdawczym
Razem kwota dotacji

Miesiąc
Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
X

Liczba uczniów

Kwota dotacji w zł

X

Część B
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Rodzaj wydatków finansowanych z otrzymanej dotacji
Wynagrodzenia pracowników
Pochodne od wynagrodzeń
Zakup materiałów i wyposażenia
Opłaty za media
Zakup pomocy dydaktycznych
Zakup usług
Remonty bieżące
Pozostałe wydatki – wymienić, jakie:

A
B

Razem wydatki
Kwota dotacji otrzymana w danym okresie sprawozdawczym
Kwota niewykorzystanej dotacji ogółem
Od kwoty z poz. B należy odjąć kwotę z pozycji A. Jeżeli różnica jest liczbą ujemną,
należy wpisać 0.

C

Kwota wydatków w zł

Świadom odpowiedzialności za nienależne pobranie dotacji i niezgodne z jej przeznaczeniem (z art.. 82 Kodeksu karnego skarbowego), poświadczam zgodność przedstawionych powyżej informacji ze stanem faktycznym.
nazwisko i imię sporządzającego zestawienie nr tel.)
………………………………………………………..
(pieczątka i podpis)
nazwisko i imię przedstawiciela organu prowadzącego)

………………………………………………………..
(pieczątka i podpis)

……………………, data ………………………………
Przewodniczący Rady Gminy w Borzęcinie
Czesław Małek
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UCHWAŁA NR XII/73/2011
RADY GMINY BORZĈCIN
z dnia 14 października 2011 r.
w sprawie opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dzieciĉcych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 Nr142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 33 ust.
2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do
3 lat (Dz. U. Nr 45, poz. 235 z późn. zm.) Rada Gminy
Borzęcin uchwala, co następuje:

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Borzęcin.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.

§ 1. Opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów
dziecięcych prowadzących na terenie Gminy Borzęcin
wynosi kwotę 100 zł.

Przewodniczący Rady Gminy w Borzęcinie
Czesław Małek

5055

5056
5056

UCHWAŁA NR XII/80/2011
RADY GMINY BORZĈCIN
z dnia 14 października 2011 r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok
Na podstawie art. 211, art. 212 z 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze
zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 ze zm.) – Rada Gminy Borzĉcin uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale budżetowej Gminy Borzęcin na rok
2011 Nr IV/26/2011 z dnia 26 stycznia 2011 roku dokonuje się następujących zmian:

1) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę
236 251,00 zł. a zmniejsza o kwotę 62 520,00 zł. Po
zmianach plan dochodów bieżących wynosi
22 410 216,46 zł.
2) plan dochodów majątkowych zmniejsza się o kwotę
2 200 000,00 zł, a zwiększa o kwotę 40 000,00 zł. Po
zmianach plan dochodów majątkowych wynosi
18 942 641,40 zł - jak poniżej:

Zmniejsza
się
plan
dochodów
o kwotę
2 262 520,00 zł. a zwiększa się plan dochodów o kwotę
276 251,00 zł, do kwoty 41 352 857,86 zł. z czego:
Dochody budżetu na rok 2011
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

62 520,00

Pozostała działalnoņć
1. Dochody bieżące

62 520,00
62 520,00

Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

62 520,00

DZIAŁ 020

LEŅNICTWO

40 000,00

Rozdział 02001

Gospodarka leņna
2. Dochody majątkowe

40 000,00
40 000,00

Wpływy ze sprzedaży składników majatkowych

40 000,00

DZIAŁ 010

Rozdział 01095

§2330

§0870
DZIAŁ 600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŅĆ

Rozdział 60016

Drogi publiczne gminne
1. Dochody bieżące

100 200,00
100 200,00

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienieżnej

100 200,00

Drogi wewnĉtrzne
1. Dochody bieżące

-62 520,00
-62 520,00

Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

-62 520,00

§0960

Rozdział 60017

§2330

37 680,00
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DZIAŁ 700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

-2 200 000,00

Rozdział 70005

Gospodarka gruntami i nieruchomoņciami
2. Dochody majątkowe

-2 200 000,00
-2 200 000,00

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego
użytkowania nieruchomości

-2 200 000,00

§0770

DZIAŁ 756

Rozdział 75618
§0480

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH
OSÓB NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŅCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI
ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Wpływy z innych opłat stanowiacych dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
1. Dochody bieżące

41 953,00

11 953,00
11 953,00

Wpływy z opłat za zezwolenia na spzedaż alkoholu

11 953,00

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
1. Dochody bieżące

30 000,00
30 000,00

Podatek dochodowy od osób prawnych

30 000,00

DZIAŁ 758

RÓZNE ROZLICZENIA

20 000,00

Rozdział 75814

Rózne rozliczenia finansowe
1. Dochody bieżące

20 000,00
20 000,00

Pozostałe odsetki

20 000,00

Rozdział 75621
§0020

§0920
DZIAŁ 801

OŅWIATA I WYCHOWANIE

900,00

Rozdział 80101

Szkoły podstawowe
1. Dochody bieżące

900,00
900,00

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

900,00

§0960
DZIAŁ 852

Rozdział 85212
§0920
§2360

POMOC SPOŁECZNA

10 678,00

Ņwiadczenia rodzinne, ņwiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
1. Dochody bieżące
Pozostałe odsetki
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacja zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

10 678,00
10 678,00
2 500,00
8 178,00

§ 2. W uchwale budżetowej Gminy Borzęcin na rok
2011 Nr IV/26/2011 z dnia 26 stycznia 2011 roku dokonuje się następujących zmian:

1) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę
435 646,00 zł. a zmniejsza o kwotę 169 915,00 zł. do
kwoty 21 721 132,87 zł.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 529 915,00 zł,
a zwiększa się plan wydatków o kwotę 943 646,00 zł, do
kwoty 48 478 989,62 zł, za czego:

2) plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę
360 000,00zł, a zwiększa o kwotę 508 000,00 zł. Po
zmianach plan wydatków majątkowych wynosi
26 757 856,75 zł. jak poniżej:

DZIAŁ 010

Wydatki budżetu na rok 2011
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01008

Melioracje wodne

10 000,00

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:

10 000,00
10 000,00
10 000,00

1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
§4270

Rozdział 01095

Zakup usług remontowych

135 020,00

Pozostała działalnoņć

125 020,00

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:
Zakup usług remontowych

125 020,00
125 020,00
125 020,00

DZIAŁ 600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŅĆ

-385 020,00

Rozdział 60016

Drogi publiczne gminne

-260 000,00

2. Wydatki majątkowe
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Odbudowa dróg gminnych

-260 000,00
-260 000,00
-260 000,00

1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
§4270

§6050
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Drogi wewnĉtrzne

-125 020,00

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:

-125 020,00
-125 020,00
-125 020,00

1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
§4270

Poz. 5056

Zakup usług remontowych

DZIAŁ 700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

58 000,00

Rozdział 70005

Gospodarka gruntami i nieruchomoņciami

58 000,00

2. Wydatki majątkowe
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Budowa przystanków przy drodze Borzęcin - Bielcza
Modernizacja budynku byłego Posterunku Policji w Borzęcinie Górnym
Modernizacja Budynku Wielofunkcyjnegow Borzęcinie Górnym Remonty wewnętrzne - projekt

58 000,00
58 000,00
20 000,00
35 000,00

§6050

3 000,00

DZIAŁ 750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

-19 830,00

Rozdział 75023

Urzĉdy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

-19 830,00

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:
Zakup energii
1.2 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Wynagrodzenia osobowe pracowników

-19 830,00
15 000,00
15 000,00
-34 830,00
-34 830,00

DZIAŁ 754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

359 000,00

Rozdział 75412

Ochotnicze straże pożarne

359 000,00
-3 000,00
-3 000,00

1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
§4260
§4010

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:

1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
§4210
§4270

Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług remontowych

2. Dotacje
§2820
§6230

§6300

§3020

DZIAŁ 756

Rozdział 75647

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora
finansów publicznych
Zakup samochodu dla OSP Borzęcin Górny
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu
terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów
inwestycyjnych
Zabezpieczenie powodziowe w m. Borzęcin, Borzęcin - Borek
Zabezpieczenie powodziowe w m. Bielcza

Rozdział 75702

450 000,00
450 000,00
-100 000,00
50 000,00
50 000,00

1 500,00
1 500,00

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŅCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI
ZWIAZANE Z ICH POBOREM
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należnoņci budżetowych

Zakup usług pozostałych
Różne opłaty i składki

15 200,00
15 200,00
15 200,00
15 200,00
12 000,00
3 200,00

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
Obsługa papierów wartoņciowych, kredytów i pożyczek jednostek samorzĉdu
terytorialnego

200 000,00

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:

200 000,00
200 000,00

1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
§8110

10 500,00

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

DZIAŁ 757

360 500,00

3. Ņwiadczenia

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:
§4300
§4430

-4 500,00
1 500,00

Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez
jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek

200 000,00

200 000,00
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DZIAŁ 801

OŅWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101

Szkoły podstawowe

3 315,00

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:

3 315,00

1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

3 315,00

§4210
§4260
§4270
§4300

25 315,00

Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług pozostałych
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych
w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

850,00
-3 000,00
1 400,00
4 215,00

Przedszkola
2. Dotacje

22 000,00
22 000,00

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)między jednostkami samorządu terytorialnego

22 000,00

DZIAŁ 851

OCHRONA ZDROWIA

11 953,00

Rozdział 85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

11 953,00

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:
Zakup usług pozostałych
1.2 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Wynagrodzenia bezosobowe

11 953,00
10 953,00
10 953,00
1 000,00
1 000,00

DZIAŁ 852

POMOC SPOŁECZNA

10 678,00

Rozdział 85212

Ņwiadczenia rodzinne, ņwiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

10 678,00

§4370

Rozdział 80104
§2310

1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
§4300
§4170

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:

1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
§4560

§2910

-150,00

10 678,00
2 500,00

Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem
lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

2 500,00

2. Dotacje

8 178,00

Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie
z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokści

8 178,00

DZIAŁ 854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401

Ņwietlice szkolne

2 530,00

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:
1.2 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Wynagrodzenia osobowe pracowników

2 530,00
2 530,00
2 530,00

§4010

Rozdział 85404

§4010
§4110
§4120

115,00

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

-2 415,00

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:
1.2 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenie społeczne
Składki na Fundusz Pracy

-2 415,00
-2 415,00
-2 053,00
-310,80
-51,20

DZIAŁ 926

KULTURA FIZYCZNA

3 300,00

Rozdział 92601

Obiekty sportowe

3 300,00

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:

3 300,00
3 300,00
3 300,00
1) zaciąganych kredytów w kwocie 4 607 573,22 zł.

1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
§4270

Zakup usług remontowych

§ 3. W uchwale budżetowej Gminy Borzęcin na rok
2011 Nr IV/26/2011 z dnia 26 stycznia 2011 roku § 3
otrzymuje brzmienie:
1. Zwiększa się planowany deficyt budżetu o kwotę 2
400 000,00 zł do kwoty 7 126 131,76 zł, który zostanie
pokryty przychodami pochodzącymi z:

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń
wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów
i pożyczek
z lat
ubiegłych
w kwocie
2 518 558,54 zł.
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§ 4. W uchwale budżetowej Gminy Borzęcin na rok
2011 Nr IV/26/2011 z dnia 26 stycznia 2011 roku dokonuje się następujących zmian:

Poz. 5056
nach przychody budżetu wynoszą 8 919 871,00 zł
w specyfikacji jak poniżej:

1. Zwiększa się łączną kwotę przychodów budżetu
z tytułu
zaciągniętych
kredytów
o kwotę
2 400 000,00 zł do kwoty 6 401 312,46 zł. Po zmiaA DOCHODY
a) bieżące
b) majątkowe
B WYDATKI
a) bieżące
b) majątkowe
C NADWYŻKA/ DEFICYT
D

41 352 857,86
22 410 216,46
18 942 641,40
48 478 989,62
21 721 132,87
26 757 856,75
-7 126 131,76

FINANSOWANIE
PRZYCHODY

7 126 131,76
8 919 871,00
Zaciągnięte kredyty
a) deficyt
b) rozchody
Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku
bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

ROZCHODY

6 401 312,46
4 607 573,22
1 793 739,24
2 518 558,54
1 793 739,24

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych
w roku 2011 kredytów w wysokości 6 401 312,46 zł z
czego:

§ 5. W uchwale budżetowej Gminy Borzęcin na rok
2011 Nr IV/26/2011 z dnia 26 stycznia 2011 roku §
6 ust. 2 otrzymuje brzmienie.

a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego 4 607 573,22 zł,

1. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz
gminnym programie przeciwdziałania narkomanii:

b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
z tytułu zaciągniętych kredytów 1 793 739,24 zł

Lp.
1

1.1
1.1.1

2
2.1

2.1.1
2.2

Wyszczególnienie
DOCHODY OD OSÓB ORAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH
I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŅCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIAZANE Z ICH POBOREM
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek
samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
1) dochody bieżące
§0480Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu
OCHRONA ZDROWIA
Zwalczanie narkomanii (razem)
a) wydatki bieżące
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
1.2) wydatki na realizację zadań statutowych
§4210Zakup materiałów i wyposażenia
Działalność profilaktyczna w zakresie przeciwdziałania narkomanii
Przeciwdziałanie alkoholizmowi (razem)
a) wydatki bieżące
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
2) dotacje
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

Dział

Rozdział

756

Dochody

Wydatki

51 953,00

75618

51 953,00
51 953,00

851

85153

85154

92 876,50
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
80 423,50
80 423,50
48 423,50
20 000,00
12 000,00

Dziennik Urzędowy
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2.2.1

2.2.2

2.2.3

2.2.4
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Poz. 5057

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej
i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu
1.2) wydatki na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych
§4300Zakup usług pozostałych

50 876,50
50 876,50
50 876,50
9 000,00

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej
i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla
dzieci i młodzieży , w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć
sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci
uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo wychowawczych i socjoterapeutycznych
1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
§4170Wynagrodzenia bezosobowe
Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób
fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych
2) dotacje
§2830Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych
§3110Świadczenia społeczne

9 000,00
9 000,00
32 000,00
20 000,00
20 000,00

12 000,00
12 000,00
500,00

Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 i 15 ustawy oraz występowanie
przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego oraz
kontrola punktów sprzedaży alkoholu
1.2) wydatki na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych
§4210Zakup materiałów i wyposażenia

§ 6. W pozostałym zakresie zapisy uchwały budżetowej pozostają bez zmian.

500,00
500,00

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Borzęcin

Przewodniczący Rady Gminy w Borzęcinie
Czesław Małek

5071

5056

5057
5057

UCHWAŁA NR X/97/11
RADY MIEJSKIEJ W BRZESZCZACH
z dnia 30 sierpnia 2011 r.
w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVII/256/05 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 marca 2005 roku w sprawie
Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy
Brzeszcze
Na podstawie art. 90d ust. 8 i 9, art. 90f ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U.
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), art. 18 ust. 2 pkt 15,
art. 40 ust.1, art.41 ust.1, art.42 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz.1591 ze zm.)
Rada Miejska w Brzeszczach
uchwala, co nastĉpujĉ:

§ 1.
1.

W regulaminie udzielania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych
na terenie Gminy Brzeszcze uchwalonego uchwałą
Nr XXVII/256/05 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia
29 marca 2005 roku w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla
uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Brzeszcze,
zwanego dalej regulaminem, wprowadza się następujące zmiany:
1. §2 ust. 4 regulaminu otrzymuje brzmienie:
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Kategoria
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Dochód na 1 członka rodziny

I

od 0 zł do 200 zł

II

od 201 zł do kwoty o której mowa
w art.8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12
marca 2004 r. o pomocy społecznej
(Dz.U. Nr 64, poz. 599 ze zm.)

Poz. 5057,5058

Wysokość stypendium
80%-200% kwoty o której mowa w art.6 ust.2 pkt.2 ustawy
z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych kwota zasiłku rodzinnego na dziecko w wieku powyżej
5 roku życia do ukończenia 18 roku życia
80%-150% kwoty o której mowa w art.6 ust.2 pkt.2 ustawy
z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych kwota zasiłku rodzinnego na dziecko w wieku powyżej
5 roku życia do ukończenia 18 roku życia

2. §3 ust.2 pkt.3 regulaminu otrzymuje brzmienie:
"odzieży i obuwia sportowego".

§ 2. Pozostała treść regulaminu i wniosku nie ulega
zmianie.

3. Pkt.4 lit.b wniosku o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniow zamieszkałych na terenie Gminy
Brzeszcze w roku szkolnym, będącego załącznikiem
do Uchwały nr XXIX/345/09 Rady Miejskiej
w Brzeszczach z dnia 25 czerwca 2009 roku, zwanego
dalej wnioskem, otrzymuje brzmienie: "pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym. W załączeniu faktura, rachunek lub zaświadczenie dotyczące poniesionego wydatku, wystawione na wnioskodawcę lub
ucznia, którego stypendium dotyczy. "

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Brzeszcz.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzeszczach
Jacek Wawro

5057

5058
5058

UCHWAŁA NR VIII/ 57/2011
RADY GMINY JORDANÓW - GMINA
z dnia 25 października 2011 r.
zmieniająca uchwałĉ w sprawie opłat za ņwiadczenia udzielane przez przedszkola samorządowe, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Jordanów.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1
ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 14
ust. 5 i 6 w związku z art. 6 ust.1 pkt.2 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,
poz. 2572 z późn. zm.)
Rada Gminy w Jordanowie uchwala, co nastĉpuje:
§ 1. Zmienia się § 2 w uchwale Nr V /34/ 2011 Rady
Gminy w Jordanowie z dnia 14 kwietnia 2011 r.
w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola samorządowe, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jordanów, który otrzymuje brzmienie:
1. "§ 2 1. Za świadczenia przedszkoli samorządowych
prowadzonych przez Gminę Jordanów w czasie wykraczającym poza podstawę programową wychowania przedszkolnego, ustala się stawkę za jedna
godzinę świadczenia w wysokości 0,1% minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnych wynagrodzeniach za pracę (Dz. U.
Nr 200, poz. 1679 z późn. zm.) w zaokrągleniu do
pełnych złotych (pomija się końcówki wynoszące
mniej niż 0,5 groszy, a podwyższa do pełnych złotych końcówki kwoty wynoszące 0,5 i więcej groszy).

a) fachowej opieki pedagogicznej,
b) adaptacji dzieci w środowisku przedszkolnym,
c) rozwijania zdolności twórczych,
d) wspierania indywidualnych zainteresowań;
2) organizowanie zajęć sportowych i imprez okolicznościowych;
3) prowadzenie zajęć relaksacyjno-wyciszających;
4) zapewnienie bezpieczeństwa i opieki podczas pobytu dzieci w przedszkolu w czasie:
a) zajęć
terapeutycznych
i profilaktycznych
z udziałem logopedy, pedagoga i innych specjalistów,
b) zajęć z religii z udziałem nauczyciela katechety.
3. Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji odpłatności świadczeń ustala się w oparciu o deklarowaną
przez rodziców ( opiekunów prawnych) liczbę godzin
pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas określony
w § 1 Uchwały."
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy w Jordanowie.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2012 r.

2. Świadczenia i usługi realizowane odpłatnie obejmują:
1) realizowanie zadań opiekuńczo-wychowawczych
w zakresie:
5058

Przewodniczący Rady Gminy w Jordanowie
Adam Kawula

Dziennik Urzędowy
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5059

UCHWAŁA NR VIII/58/2011
RADY GMINY JORDANÓW - GMINA
z dnia 25 października 2011 r.
w sprawie: zmian budżetu.
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,
235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157,
poz. 1240 z późn. zm.)
Rada Gminy w Jordanowie uchwala, co nastĉpuje:
§ 1.
1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu Gminy Jordanów
o kwotę
2.399.600,00
zgodnie
z załącznikiem nr 1 do uchwały. Planowane dochody budżetu Gminy po zmianach wynosić będą
28.734.526,12
2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy Jordanów
o kwotę
2.399.600,00
zgodnie
z załącznikiem nr 2 do uchwały. Planowane wydatki budżetu Gminy po zmianach wynosić będą
33.926.705,29

§ 2.
1.

Różnica pomiędzy planowanymi dochodami
a planowanymi wydatkami stanowi deficyt budżetu Gminy na 2011 rok w kwocie 5.192.179,17 zł,
który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi
z następujących źródeł:
a) zaciąganych kredytów w kwocie: 3.264.440,84
b) zaciągniętych pożyczek w kwocie: 2.082.445,00
zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 4.
1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy w Jordanowie
Adam Kawula
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Załącznik nr 1
do uchwały Nr VIII/58/2011
Rady Gminy Jordanów - gmina
z dnia 25 października 2011 r.

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY JORDANÓW 2011 r. - DOCHODY
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Przewodniczący Rady Gminy w Jordanowie
Adam Kawula
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Poz. 5059
Załącznik nr 2
do uchwały Nr VIII/58/2011
Rady Gminy Jordanów - gmina
z dnia 25 października 2011 r.

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY JORDANÓW 2011 r. - WYDATKI
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Przewodniczący Rady Gminy w Jordanowie
Adam Kawula
Załącznik nr 3
do uchwały Nr VIII/58/2011
Rady Gminy Jordanów - gmina
z dnia 25 października 2011 r.
PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY JORDANÓW W 2011 ROKU

Przewodniczący Rady Gminy w Jordanowie
Adam Kawula
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UCHWAŁA NR XI/91/2011
RADY GMINY KROŅCIENKO NAD DUNAJCEM
z dnia 29 września 2011 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/206/2009 Rady Gminy Kroņcienko nad Dunajcem z dnia 30 wrzeņnia 2009 r.
w sprawie ustalenia sieci punktów przedszkolnych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
prowadzonych przez Gminĉ Kroņcienko n.D.
Na podstawie art. 14 a ust 1 i 1 a ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity
Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 18
ust. 2 pkt. 15 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 Krościenko
nad Dunajcem uchwala, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr XXIX/206/2009 Rady Gminy
Krościenko nad Dunajcem z dnia 30 września 2009 r.
w sprawie ustalenia sieci punktów przedszkolnych oraz
oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
prowadzonych przez Gminę Krościenko nad Dunajcem
zmianie ulega § 2, który otrzymuje brzmienie:

1) Punkt przedszkolny przy Szkole Podstawowej
w Krościenku n. D, z siedzibą w Krościenku n. D,
ul. Pienińska 2,
2) Punkt przedszkolny przy Szkole Podstawowej
w Grywałdzie, zlokalizowany w budynku Publicznego
Gimnazjum w Krościenku n. D, ul. Biały Potok 1."
§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 listopada
2011 r.
Przewodniczący Rady Gminy Krościenko n.D.
Wiesław Kwiatek

„Ustala się sieć punktów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Krościenko nad Dunajcem:
5060
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UCHWAŁA NR XI/95/2011
RADY GMINY KROŅCIENKO NAD DUNAJCEM
z dnia 29 września 2011 r.
w sprawie wysokoņci stawek opłat za zajĉcie pasa drogowego na drogach wewnĉtrznych na terenie Gminy
Kroņcienko nad Dunajcem
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. Nr. 142 poz1591 z 2001r. z późniejszymi
zmianami)Rada Gminy Krościenko nad Dunajcem
uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się wysokości stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wewnętrznych Gminy Krościenko
nad Dunajcem w celu:
1) prowadzenia robót w pasie drogowym w celach niezwiązanych z budową, przebudową, remontem,
utrzymaniem i ochroną dróg,
2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,
§ 2.
1. Ustala się stawki opłat za zajęcie 1m 2pasa drogowego
drogi wewnętrznej w celu o którym mowa § 1 pkt.1:
1) za każdy dzień zajęcia 1m2pasa drogowego (dotyczy jezdni i ciągów pieszych) – 1,00 zł
2) za każdy dzień zajęcia 1m2pasa drogowego dotyczy pozostałych elementów pasa drogowego –
0,50 zł,

3) ustala się ryczałt za każdy dzień utrudnień w ruchu
drogowym spowodowanym zajęciem powyżej
20% szerokości jezdni - 100 zł.
4) ustala się ryczałt za każdy dzień utrudnień w ruchu
drogowym spowodowanym zajęciem powyżej
50% szerokości jezdni - 200 zł.
5) zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24
godziny jest traktowany jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień.
§ 3.
1. Ustala się następujące stawki opłat rocznych za zajęcie 1m² powierzchni pasa drogowego drogi gminnej
wewnętrznej zajętego przez rzut poziomy urządzeń,
o których mowa §1 pkt 2:
1) w pasie drogi gminnej 50,00zł
2) na obiekcie mostowym 100,00zł.
§ 4. Ustala się następujące stawki opłat dziennych
za zajęcie pasa drogowego drogi wewnętrznej w celu,
o którym mowa w §1 pkt.3:
1) za zajęcie 1m² pasa drogowego zajętego przez rzut
poziomy obiektu handlowego lub usługowego 1,00zł.
2) za 1m² pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy
innych obiektów - 0,50 zł.
3) za 1m² powierzchni reklamy - 2,00zł.
§ 5. Za zajęcie pasa drogowego o powierzchni
mniejszej niż 1 m² lub powierzchni pasa drogowego

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 512
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zajętego przez rzut poziomy obiektu budowlanego lub
urządzenia mniejszej od 1 m² stosuje się stawki takie jak
za zajęcie 1m² pasa drogowego.

Poz. 5061,5062

§ 7. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Krościenko nad Dunajcem.

Przewodniczący Rady Gminy Krościenko n.D.
Wiesław Kwiatek

5061

5062
5062

UCHWAŁA NR XI/92/2011
RADY GMINY KROŅCIENKO NAD DUNAJCEM
z dnia 29 września 2011 r.
w sprawie ustalenia organizacji punktów przedszkolnych na terenie
Gminy Kroņcienko nad Dunajcem.
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca1990 r., o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami)
oraz art. 14a ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 Nr 256 poz. 2572
z późniejszymi zmianami) w związku z §1 ust 1 pkt. 1
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
31 sierpnia 2010 r., w sprawie rodzajów innych form
wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia
i organizowania tych form oraz sposobu ich działania
(Dz. U. Nr 161 poz. 1080 z późn. zm.), Rada Gminy
Krościenko nad Dunajcem uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się organizację punktów przedszkolnych przy:
1. Szkole Podstawowej w Krościenku n.D, ul. Pienińska 2,
2. Szkole Podstawowej w Grywałdzie zlokalizowany
w budynku Publicznego Gimnazjum w Krościenku
n.D, ul. Biały Potok 1,
Załącznik
do uchwały Nr XI/92/2011
Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem
z dnia 29 września 2011 r.
ORGANIZACJA PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH NA
TERENIE GMINY KROŅCIENKO NAD DUNAJCEM

§ 1. Nazwa punktu przedszkolnego i miejsce jego
prowadzenia
1. Punkty przedszkolne, działają na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r., w sprawie rodzajów
innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz
sposobu ich działania (Dz. U. Nr 161 poz. 1080
z późn.zm.).
2. Miejscem prowadzenia punktów przedszkolnych
jest:
1) wolnostojący
budynek
przy
Szkole
Podstawowej
w
Krościenku
n.
D,
ul. Pienińska 2,
2) wyodrębniona część budynku Publicznego
Gimnazjum w Krościenku n.D,
ul. Biały Potok 1.

–

zgodnie z brzmieniem załącznika do niniejszej
uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Krościenko n.D.
§ 3. Z dniem 1 listopada 2011 r. traci moc
Uchwała Nr XXIX/207/2009 Rady Gminy Krościenko
nad Dunajcem z dnia 30 września 2009 r. w sprawie
uruchomienia punktów przedszkolnych na terenie
Gminy Krościenko nad Dunajcem.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego z mocą obowiązującą od dnia
1 listopada 2011 r.
Przewodniczący Rady Gminy Krościenko n.D.
Wiesław Kwiatek

3. Organem prowadzącym punkty przedszkolne jest
Gmina Krościenko nad Dunajcem.
4. Nadzór pedagogiczny nad działalnością punktów
przedszkolnych sprawuje Małopolski Kurator
Oświaty.
5. Punktem przedszkolnym zlokalizowanym przy:
1) ul. Pienińskiej 2 kieruje Dyrektor Szkoły
Podstawowej w Krościenku nad Dunajcem
(dalej Dyrektor Szkoły),
2) ul. Biały Potok 1 kieruje Dyrektor Szkoły
Podstawowej w Grywałdzie (dalej Dyrektor
Szkoły),
który zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz
nadzoruje prowadzenie zajęć przedszkolnych,
dobór podstawy programowej, uczestniczy
w rekrutacji dzieci oraz utrzymuje kontakt
z rodzicami.
§ 2. Cele i zadania punktu przedszkolnego
1. Punkty
prowadzą
bezpłatnie
nauczanie
i wychowywanie w wymiarze 5 godzin dziennie,
w zakresie
podstawy
programowej
wychowywania przedszkolnego.
2. Celem punktów przedszkolnych jest stworzenie
możliwości wszechstronnego rozwoju dzieci
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w wieku 3-5 lat z terenu Gminy Krościenko n.D
poprzez:
1) wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci
w wieku 3-5 lat;
2) przygotowanie
dziecka
do
odbycia
obowiązkowego
rocznego
przygotowania
przedszkolnego;
3) wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju
dziecka
zgodnie
z
jego
potencjałem
i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze
środowiskiem
społeczno
–
kulturalnym
i przyrodniczym;
4) wspomaganie
indywidualnego
rozwoju
dziecka;
5) pełnienie funkcji doradczych i wspierających
działania wychowawcze rodziny w tym:
a) pomaganie w rozpoznawaniu możliwości
rozwojowych dziecka,
b) informowanie na bieżąco o postępach dziecka,
c) uzgadnianie wspólnie z rodzicami kierunków
i zakresu zadań realizowanych w punkcie
przedszkolnym;
6) troska o zdrowie dzieci i ich sprawność
fizyczną;
7) Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie
społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz
rozwijanie umiejętności prezentowania swoich
przemyśleń w sposób zrozumiany dla innych;
8) budowanie
systemu
wartości,
w
tym
wychowanie tak, żeby lepiej orientowały się
w tym co dobre, a co złe;
9) rozwijanie u dzieci umiejętności społecznych,
które są niezbędne w poprawnych relacjach
z rówieśnikami i dorosłymi;
10) wprowadzenie dzieci w świat wartości
estetycznych,
rozwijanie
umiejętności
wypowiadania się przez muzykę, małe formy
teatralne oraz sztuki plastyczne;
11) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności
społecznej do rodziny, do grupy rówieśniczej
i wspólnoty
narodowej
oraz
postaw
patriotycznych.
3. Do zadań punktów przedszkolnych należy:
1) dostosowanie realizacji wybranych obszarów
edukacyjnych do potrzeb i możliwości
rozwojowych dziecka;
2) współpraca
z
rodzicami
(prawnymi
opiekunami), dzieci zapisanych do punktów;
3) zapewnienie opieki nad dzieckiem w czasie
trwania zajęć.
4.
Współpraca z rodzicami jest realizowana
poprzez:
1) spotkania nauczycieli z rodzicami;
2) udział rodziców lub innych pełnoletnich
członków rodzin dzieci w sprawowaniu opieki
nad dziećmi w czasie prowadzenia zajęć.
§ 3. Dzienny wymiar godzin zajĉć
1. Punkty przedszkolne działają od poniedziałku do
piątku (5 dni w tygodniu) w godzinach od 700-1600.
2. Dzienny wymiar godzin zajęć w punktach
przedszkolnych wynosi 9 godzin, w tym wymiar
godzin przeznaczonych na realizację podstawy
programowej
wychowania
przedszkolnego,
wynosi 5 godzin.
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3. W
punktach
przedszkolnych
mogą
być
prowadzone dodatkowe zajęcia.
4. Pełny wymiar godzinowy zajęć z dziećmi trwa
60 minut.
5. Czas rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktycznych przeznaczonych na realizację podstawy
programowej wychowania przedszkolnego określa dyrektor szkoły.
§ 4. Warunki przyjmowania dzieci na zajĉcia
1. Rekrutację
do
punktów
przedszkolnych
przeprowadza
się
w
oparciu
o
zasadę
powszechnej dostępności.
2. Do punktów przedszkolnych w pierwszej
kolejności przyjmowane są dzieci w wieku 3-5 lat
zamieszkałe w gminie Krościenko n.D.
3. Rekrutacja dzieci odbywa się w następującej
kolejności:
1) dzieci 5-letnie;
2) dzieci
matek
lub
ojców
samotnie
wychowujących dzieci;
3) dzieci matek lub ojców, wobec których
orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień
niepełnosprawności
bądź
całkowitą
niezdolność do pracy albo samodzielnej
egzystencji;
4) dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych.
4. Szczegółowe zasady przyjmowania dzieci do
punktów przedszkolnych stanowi odrębny
regulamin.
§ 5. Prawa i obowiązki wychowanków
1. Dziecko ma prawo do:
1) życzliwego
podmiotowego
traktowania
w procesie wychowawczo-opiekuńczym;
2) właściwie
zorganizowanego
procesu
opiekuńczo-wychowawczego i opiekuńczego,
uwzględniającego zasadę:
- zaspokajania potrzeb dziecka,
- aktywności,
- indywidualizacji,
- organizacji życia społecznego,
- integracji,
3) ochrony przed wszelkimi formami przemocy
fizycznej lub psychicznej oraz ochrony
i poszanowania godności;
4) wychowania w duchu szacunku dla innych
dzieci;
5) rozwijania własnych zainteresowań i zdolności;
6) korzystania, za zgodą rodziców, z pomocy
psychologiczno pedagogicznej.
2. W punktach przedszkolnych nie można stosować
wobec dziecka żadnych zabiegów lekarskich bez
zgody rodzica, poza nagłymi przypadkami
bezpośrednio ratującymi życie dziecka.
3. Do obowiązków dziecka należy:
1) stosowanie się do zasad zachowania wobec
innych dzieci określonych przez nauczyciela
prowadzącego zajęcia;
2) właściwe zachowanie się wobec nauczyciela
i innych osób dorosłych;
3) spełnianie poleceń porządkowych;
4) szanowanie sprzętu i zabawek, jako wspólnej
własności;
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5)

zgodne współpracowanie z innymi dziećmi
i szanowanie odrębności innych;
4. Do obowiązków rodziców należy:
1) punktualne przyprowadzanie i odbieranie
dziecka z punktów przedszkolnych;
2) niezwłoczne
informowanie
nauczycieli
o przyczynach
nieobecności
dziecka
w punktach przedszkolnych oraz o zatruciach
pokarmowych i chorobach zakaźnych;
3) wcześniejsze
pisemne
informowanie
nauczyciela o upoważnieniu innych osób do
odbioru dziecka z punktów przedszkolnych.
5. Dziecko może być skreślone z listy dzieci
przyjętych do punktu przedszkolnego w przypadku
gdy:
1) dziecko
nie
uczęszcza
do
punktu
przedszkolnego przez okres 4 tygodni,
a rodzice nie zgłoszą przyczyny nieobecności
dziecka;
2) dziecko przyprowadzane jest nieregularnie
(1-2 razy w tygodniu lub rzadziej);
3) rodzice
(prawni
opiekunowie)
zalegają
z odpłatnością za świadczenia ustalone przez
Radę Gminy przez dwa okresy rozliczeniowe –
po uprzednim, pisemnym wezwaniu do
zapłaty.
6. Rodzice mają prawo do odwołania się od decyzji
w sprawie skreślenia dziecka z listy do Dyrektora
Szkoły.
7. Na wolne miejsce w punktach przedszkolnych
przyjmowane są dzieci zgodnie z kolejnością na
liście rezerwowej.
§ 6. Sposób sprawowania opieki nad dziećmi
1. W czasie przebywania dzieci w punkcie
przedszkolnym opiekę nad nimi sprawuje
zatrudniony nauczyciel prowadzący zajęcia, który
może korzystać z pomocy rodziców lub
pełnoletnich osób z tych rodzin upoważnionych
przez rodziców. Za bezpieczeństwo dzieci
odpowiedzialność ponosi nauczyciel prowadzący
zajęcia.
2. Nauczyciel prowadzący zajęcia w punkcie
przedszkolnym
korzysta
z
pomocy
osób
wymienionych w ust. 1 podczas wyjść na plac
zabaw,
w
czasie
spacerów,
wycieczek,
przygotowywania
występów
i
w
czasie
organizowania innych zajęć z dziećmi.
3. Zajęcia są organizowane zgodnie z dziennym
rozkładem zajęć.
4. W
przypadku
nieobecności
nauczyciela
zatrudnionego w punkcie przedszkolnym jego
zadania na czas nieobecności pełni inny
nauczyciel,
któremu
Dyrektor
Szkoły
lub
upoważniona przez niego osoba, zleciła to
zadanie.
§ 7. Warunki przyprowadzania dzieci na zajĉcia
i odbieranie dzieci przez rodziców
1. Na zajęcia dzieci są przyprowadzane oraz odbierane przez rodziców bądź prawnych opiekunów
albo osoby upoważnione na piśmie przez rodziców.
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2. Osoba upoważniona nie może być pod wpływem
alkoholu lub środków odurzających.
3. Upoważnienie ma formę pisemną. Upoważnienie
przedkłada się nauczycielowi na początku zajęć.
4. Dopuszcza się możliwość zmiany osoby upoważnionej.
5. Do punktów przedszkolnych przyprowadzane są
dzieci zdrowe. W razie wątpliwości nauczyciela co
do stanu zdrowia dziecka, rodzic może być zobowiązany do dostarczenia stosownego zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka.
6. Dzieci należy przyprowadzać do godziny 800,
a odbierać nie później niż o godzinie 1600.
7. Za bezpieczeństwo w czasie dojścia dziecka do
punktu przedszkolnego i z powrotem odpowiedzialni są rodzice (opiekunowie prawni) dziecka.
§ 8. Warunki organizowania zajĉć dodatkowych wykraczających poza zakres podstawy programowej
1. W punktach przedszkolnych mogą być zorganizowane dodatkowe zajęcia wykraczające poza zakres
podstawy programowej.
2. Zajęcia te mogą być prowadzone za zgodą lub
w porozumieniu z rodzicami.
3. Zajęciami dodatkowymi mogą być między innymi:
zajęcia umuzykalniające i taneczne, gry i zabawy
dydaktyczno badawcze wspomagające rozwój
umysłowy dziecka oraz rozwijające zainteresowania otaczającym światem, zajęcia rozwijające plastyczne i teatralne uzdolnienia dzieci, zajęcia korekcyjno-ruchowe.
4. Zajęcia dodatkowe finansowane są w całości przez
rodziców (opiekunów prawnych) dzieci.
5. Za świadczenia wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego dziecka
rodzice (opiekunowie prawni) ponoszą odpłatność
w wysokości określonej odrębną uchwałą Rady
Gminy Krościenko nad Dunajcem.
§ 9. Terminy przerw w pracy punktu przedszkolnego.
1. Punkt przedszkolny nie pracuje w dni ustawowo
wolne od pracy.
2. Przerwa w zajęciach trwa od 1do 31 sierpnia.
§ 10. Zakres zadań nauczycieli prowadzących zajĉcia.
1.
2.
3.

Opiekę nad dziećmi w czasie trwania zajęć sprawuje nauczyciel posiadający odpowiednie kwalifikacje określone odrębnymi przepisami.
Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom przebywającym na zajęciach jest podstawowym obowiązkiem wychowawcy.
Do zadań nauczyciela prowadzącego zajęcia
w punkcie przedszkolnym należy:
1) zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom w czasie
prowadzonych zajęć;
2) opracowanie programu nauczania zgodnego
z podstawą programową do
wychowania
przedszkolnego;
3) opracowanie rozkładu zajęć wybranych z podstawy programowej wychowania przedszkolnego i wybranego programu, o którym mowa
w pkt 2;

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 512

– 33841 –

4) realizowanie programu wychowania przedszkolnego, stanowiący sposób realizacji zadań
z wybranych części podstawy programowej;
5) współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania
dzieci, z uwzględnieniem prawa rodziców
(prawnych opiekunów) do znajomości treści
zawartych w programie wychowania przedszkolnego realizowanym w punktach przedszkolnych oraz uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju;
6) programowanie pracy na rok szkolny z
uwzględnieniem podstawy programowej i
opracowanego programu zajęć;
7) przestrzeganie dziennego rozkładu zajęć;
8) zachowanie właściwej jakości pracy wychowawczo-dydaktycznej;
9) prowadzenie obserwacji pedagogicznych, których celem jest poznanie dziecka oraz rozpoznanie jego potrzeb rozwojowych;
10) przeprowadzenie diagnozy gotowości do podjęcia nauki w szkole, w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym możliwe jest
rozpoczęcie przez dziecko nauki w szkole podstawowej;
11) przeprowadzenie (na początku zajęć, w środku
i na końcu roku szkolnego) diagnozy dot. rozwoju umiejętności społecznych, psychoruchowych, zdolności artystycznych oraz umiejętności pracy w grupie i zapisanie wyników
w arkuszu obserwacji dziecka;
12) dokumentowanie obserwacji pedagogicznych
dziecka; efektów jego pracy twórczej;
13) współpraca z poradniami psychologicznopedagogicznymi oraz innym pracowniami
specjalistycznymi;

4.

5.
6.

7.
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14) współpraca z lekarzem oraz pielęgniarką
świadczącymi opiekę nad dziećmi.
W zajęciach mogą uczestniczyć rodzice dzieci
uczęszczających do punktu przedszkolnego lub
inni pełnoletni członkowie ich rodzin upoważnieni na piśmie przez rodziców.
Nauczyciel opracowuje dzienny rozkład zajęć.
Nauczyciel dokumentuje przebieg działalności
wychowawczej i opiekuńczej z dziećmi w danym
roku szkolnym poprzez wpisywanie tematów
przeprowadzonych zajęć w dzienniku zajęć.
W dzienniku zajęć, o którym mowa w ust. 6 odnotowuje także:
1) nazwiska i imiona dzieci uczęszczających na zajęcia;
2) daty i miejsca ich urodzenia;
3) nazwiska i imiona rodziców (prawnych opiekunów) i adresy ich zamieszkania;
4) obecności i nieobecności dzieci na zajęciach;
5) kontakty z rodzicami (prawnymi opiekunami).

§ 11. Postanowienia końcowe
1. Gmina Krościenko n.D, jako organ prowadzący
punkty przedszkolne zapewnia bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
2. Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji
punktów przedszkolnych dokonuje Szkoła Podstawowa, przy której funkcjonuje punkt przedszkolny.
Przewodniczący Rady Gminy Krościenko n.D.
Wiesław Kwiatek

5062

5063
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UCHWAŁA NR XI/93/2011
RADY GMINY KROŅCIENKO NAD DUNAJCEM
z dnia 29 września 2011 r.
w sprawie ustalenia wysokoņci opłat za ņwiadczenia udzielane przez punkty przedszkolne w Gminie Kroņcienko
nad Dunajcem.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art.18 ust. 2 pkt 15
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. 5c pkt. 1, art. 6 ust. 2, art.14 ust. 5 pkt.
2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn.
zm.) Rada Gminy Krościenko nad Dunajcem uchwala, co
następuje:
§ 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez
bliższego określenia o:
1) punkcie przedszkolnym – należy przez to rozumieć
punkt przedszkolny ogólnodostępny przy Szkole Podstawowej w Krościenku n.D, ul. Pienińska 2 oraz przy
Szkole Podstawowej w Grywałdzie, zlokalizowany
w budynku Publicznego Gimnazjum w Krościenku
n.D, ul. Biały Potok 1;

2) rodzicu – należy przez to rozumieć także opiekuna
prawnego.
§ 2. Usługi świadczone przez punkty przedszkolne
prowadzone przez Gminę Krościenko n.D
w zakresie podstawy programowej wychowania
przedszkolnego są realizowane bezpłatnie
w wymiarze 5 godzin dziennie, przez 5 dni
w tygodniu, w ustalonym czasie pracy punktów przedszkolnych.
§ 3.
1. Za świadczenia udzielane przez punkty przedszkolne
prowadzone przez Gminę Krościenko n. D w ramach
realizowanych
programów
wychowawczodydaktycznych i opiekę w czasie przekraczającym
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wymiar zajęć, o których mowa w § 2 uchwały, pobierana jest opłata.

5. Ustala się ulgi w opłacie:
1) w przypadku korzystania ze świadczeń punktów
przedszkolnych przez dwoje dzieci z jednej rodziny,
określona w § 3 pkt. 4opłata ulega obniżeniu
o 50%,
2) w przypadku korzystania ze świadczeń punktów
przedszkolnych przez troje i więcej dzieci z jednej
rodziny, określona w § 3 pkt. 4 opłata ulega obniżeniu o 100%,
3) w przypadku korzystania ze świadczeń punktów
przedszkolnych przez dziecko z orzeczeniem
o niepełnosprawności lub opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, określona
w § 3pkt. 4opłata ulega obniżeniu o 70%.

2. Świadczenia przekraczające realizację podstawy wychowania przedszkolnego obejmują w szczególności:
1) zajęcia umuzykalniające i taneczne;
2) gry i zabawy dydaktyczno – badawcze wspomagające rozwój umysłowy dziecka oraz rozwijające zainteresowania otaczającym światem;
3) zajęcia rozwijające plastyczne i teatralne uzdolnienia dzieci;
4) zajęcia korekcyjno-ruchowe.
3. Opłata uzależniona jest od czasu przebywania dziecka
w punkcie przedszkolnym w ciągu dnia, zadeklarowanego przez rodziców (opiekunów) przy podpisaniu
umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy dyrektorem szkoły podstawowej, a rodzicem (opiekunem)
dziecka.
4. Opłata, o której mowa w ust. 2 wynosi:
1)
2)
3)
4)

do 1 godziny dziennie – 50,00 zł miesięcznie
do 2 godzin dziennie – 100,00 zł miesięcznie
do 3 godzin dziennie – 150,00 zł miesięcznie
powyżej 3 godzin dziennie - 200,00 zł miesięcznie
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6. Opłaty, o których mowa w §3 nie obejmują kosztów
wyżywienia.
7. W przypadku zapisania dziecka do punktu przedszkolnego na niepełny miesiąc, opłaty, o których mowa
w § 3 liczone są proporcjonalnie.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Krościenko n.D.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego i ma zastosowanie do opłat wnoszonych
od dnia 1 listopada 2011r.
Przewodniczący Rady Gminy Krościenko n.D.
Wiesław Kwiatek

5063
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UCHWAŁA NR XI/94/2011
RADY GMINY KROŅCIENKO NAD DUNAJCEM
z dnia 29 września 2011 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kroņcienko n.D. na rok 2011.
Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 264
ust. 3 i art. 266 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.
o finansach publicznych Dz. U. Nr 157 poz. 1240)
w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.
– Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych(Dz. U. Nr 157 poz.1241) oraz art. 18 ust. 2
pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i ustawy z dnia8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.
1591 z późn. zm.) Rada Gminy Krościenko n. D
uchwala co następuje:
§ 1.
1. Zwiększa się dochody budżetu na rok 2011 o kwotę
23.371,85 złotych, w tym:
1) dochody bieżące o kwotę 23.371,85 złotych
– zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększa się wydatki budżetu na rok 2011 o kwotę
23.371,85 złotych
– zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Zwiększa się plan wydatków bieżących o łączną
kwotę 23.371,85 złotych, w tym:
1) zwiększa się wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w łącznej kwocie
23.371,85 złotych, w tym:

a) z innych źródeł niepodlegających zwrotowi,
pochodzących z zagranicy
– 23.371,85 złotych
– zgodnie z załącznikiem nr 2.
§ 2. Po dokonanych zmianach :
1. dochody budżetu na rok 2011 w łącznej kwocie
wynoszą 17.270.733,59 złotych, w tym:
1) dochody bieżące: 16.687.992,89.złotych,
2) dochody majątkowe : 582.740,70 złotych.
2. wydatki budżetu na rok 2011 w łącznej kwocie wynoszą 18.352.450,59 złotych
3.

wydatki bieżące na łączną
16.198.199,89 złotych , w tym :

kwotę

wynoszą

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych wynoszą w kwocie łącznej 11.369.773,85 złotych,
w tym:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich
naliczane – 7.415.655 złotych,
b) wydatki związane z realizacją zdań statutowych jednostek budżetowych
– 3.954.118,85 złotych
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące –
542.186 złotych,

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 512

– 33843 –

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.871.902 złotych,
4) wydatki bieżące na programy finansowane
z udziałem środków, o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3 w łącznej kwocie 760.566,04 złotych w tym :
a) z innych źródeł niepodlegających zwrotowi,
pochodzących z zagranicy
– 733.655,04 złotych
5) wypłaty z tytułu poręczeń udzielonych przez
Gminę Krościenko n.D, przypadające do spłaty
w roku 2011 – w kwocie łącznej 99.772 złotych,
6) wydatki na obsługę długu publicznego 554.000
złotych,
4. wydatki majątkowe na łączną kwotę wynoszą
2.154.250,70 złotych, w tym :
1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne –
2.154.250,70 złotych, w tym : wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i
3 w łącznej kwocie 500.000 złotych

Poz. 5064

5. przychody budżetu w kwocie łącznej wynoszą
2.522.974 złotych, w tym:
1) kredyty 1.800.000 złotych,
2) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 722.974 złotych.
6. rozchody budżetu wynoszą 1.441.257 złotych.
§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Krościenko n.D
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Krościenko n.D.
Wiesław Kwiatek
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XI/94/2011
Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem
z dnia 29 września 2011 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na rok 2011
w złotych
Dział

Rozdział*

§

Ňródło dochodów

Zwiĉkszenie

OŅWIATA I WYCHOWANIE

801

23371,85

dochody bieżące
dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa
2007
w art..5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6, lub
płatności w ramach budżetu środków
europejskich
dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa
2009
w art..5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6, lub
płatności w ramach budżetu środków
europejskich
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

23371,85

19866,07

3505,78

23371,85
23371,85

Dochody ogółem budżetu
w tym

23371,85

dochody bieżące
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

23371,85

Przewodniczący Rady Gminy Krościenko n.D.
Wiesław Kwiatek
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XI/94/2011
Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem
z dnia 29 września 2011 r.

Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu gminy na rok 2011.

Dział

Rozdz.

w złotych
Zwiększenie

Treść

801

OŅWIATA I WYCHOWANIE
Pozostała działalnoņć

80195

23 371,85
23 371,85

w tym
wydatki na programy finansowane z z udziałem środków o
których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
w tym
z innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących z zagranicy
Ogółem

23 371,85

23371,85
23 371,85

wydatki na programy finansowane z z udziałem środków o
których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
w tym
z innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących z zagranicy

23 371,85

23 371,85

Przewodniczący Rady Gminy Krościenko n.D.
Wiesław Kwiatek

5064

5065
5065

UCHWAŁA NR IX/71/11
RADY GMINY LANCKORONA
z dnia 26 sierpnia 2011 r.
w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz rozstrzygania o dalszym postĉpowaniu z tymi zwierzĉtami
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.) oraz art.11 ust. 1
i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt
( Dz. U z 2003 r. Nr 106, poz.1002 z późn. zm.) w związku
z § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt
(Dz.U Nr 116, poz. 753) po uzgodnieniu z Powiatowym
Lekarzem Weterynarii w Wadowicach oraz po zasięgnięciu opinii Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad
Zwierzętami

do pojedynczych zgłoszeń dotyczących pozostawionych
bez opieki zwierząt domowych lub gospodarskich
w szczególności chorych, wygłodniałych, w złej kondycji, poszkodowane w wypadkach lub powodujących
zagrożenie bezpieczeństwa.

Rada Gminy Lanckorona uchwala, co nastĉpuje:

2. Podmiot prowadzący działalność w zakresie transportu wyłapywanych zwierząt musi posiadać decyzję terytorialnie właściwego powiatowego lekarza weterynarii stwierdzającą spełnienie wymagań weterynaryjnych określonych dla prowadzenia danego rodzaju
działalności oraz nadającą weterynaryjny numer
identyfikacyjny, a następnie uzyskać od właściwego

§ 1. Uchwała reguluje zasady i warunki wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu gminy Lanckorona
oraz dalsze postępowanie z nimi.
§ 2. Na terenie gminy Lanckorona wyłapywanie
bezdomnych zwierząt ma charakter stały- w odniesieniu

§ 3.
1. Bezdomne zwierzęta wyłapywane będą przez podmiot
prowadzący schronisko lub przedsiębiorcę prowadzonego działalność gospodarczą w tym zakresie na
podstawie stosownej umowy zawartej przez gminę
Lanckorona.
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organu Inspekcji Weterynaryjnej zezwolenie dla
przewoźnika oraz licencję dla kierowcy i/lub konwojenta o których mowa w przepisach Rozporządzenia
Rady (WE) nr 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r.
w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu
i związanych z tym działań oraz zmieniającym dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporządzenie
(WE) nr.1255/97 (Dz.Urz.UE L3 z 5.01.2005 str.1)
§ 4.
1. Działania w zakresie wyłapywania zwierząt bezdomnych, w szczególności psów obejmują:
1) przeprowadzenie wyłapywania przez podmiot,
z którym została zawarta umowa;
2) niezwłoczne przeniesienie wyłapanych zwierząt do
schroniska posiadającego decyzję właściwego
Powiatowego Lekarza Weterynarii stwierdzającą
spełnienie wymagań weterynaryjnych określonych
dla prowadzenia tego typu działalności, z którym
gmina zawarła umowę. Adres schroniska jest dostępny w Urzędzie Gminy Lanckorona;
3) zapewnienie w razie potrzeby pomocy lekarsko –
weterynaryjnej.

Poz. 5065,5066

2) określenie środków do przewozu zwierząt,
3) zapewnienie, w razie potrzeby, pomocy lekarskoweterynaryjnej,
4) wskazanie miejsca przetrzymywania wyłapanych
zwierząt przed przewiezieniem do schroniska.
3. Używane przy wyłapywaniu zwierząt bezdomnych
urządzenia i środki nie mogą stwarzać zagrożenia dla
ich życia i zdrowia ani zadawać im cierpienia.
§ 5. W przypadku ustalenia właściciela lub opiekuna zwierząt, które zostało umieszczone w schronisku,
ponosi on rzeczywiste koszty jego wyłapania, przewiezienia i umieszczenia w schronisku w tym koszty opieki
weterynaryjnej.
§ 6. Zwierzęta umieszczone w schronisku będą
zwracane właścicielom po uiszczeniu opłat, o których
mowa w § 5.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Lanckorona.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.

2. Umowa, o której mowa w ust. 1 pkt 1 powinna zawierać w szczególności:

5065

Przewodniczący Rady
Ryszard Frączek

1) wskazanie urządzeń i środków, przy których pomocy zwierzęta będą wyłapywane,
5066

5066

UCHWAŁA NR XIV/236/11
RADY MIASTA OŅWIĈCIM
z dnia 26 października 2011 r.
w sprawie: wysokoņci stawek podatku od nieruchomoņci.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o o samorządzie gminnym (t.j.
- Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 5 ust. 1 4 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (t. j. - Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613
ze zm.), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych
aktów prawnych (t. j. - Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95 ze
zm.) - Rada Miasta Oņwiĉcim uchwala, co nastĉpuje:
§ 1.
1. Stawki podatku wynoszą rocznie od gruntów:
1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
w zakresie
górnictwa,
hutnictwa
i przetwórstwa przemysłowego (sklasyfikowanej
według Polskiej Klasyfikacji Działalności w sekcji B
dziale 05-09 oraz w sekcji C dziale 19-22 i 24), bez
względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji
gruntów i budynków 0,72 zł od 1m2 powierzchni,
2) związanych z prowadzeniem pozostałej działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,71
zł od 1m2 powierzchni,
3) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,33 zł od
1 hektara powierzchni,
4) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publiczne-

go przez organizacje pożytku publicznego – 0,17 zł
od 1 m2 powierzchni.
2. Stawki podatku wynoszą rocznie od budynków lub
ich czĉņci:
1) mieszkalnych – 0,45 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich
części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej:
a) w zakresie górnictwa, hutnictwa i przetwórstwa przemysłowego (sklasyfikowanej według
Polskiej Klasyfikacji Działalności w sekcji B
dziale 05-09 oraz w sekcji C dziale 19-22 i 24) –
19,07 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) pozostałej działalności gospodarczej – 18,79 zł
od 1 m2 powierzchni użytkowej,
3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 8,95 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
4) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych
świadczeń – 2,28 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
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5) pozostałych w tym:
a) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 4,47 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) zajętych na pomieszczenia gospodarcze lub
chów drobnego inwentarza – 3,87 zł od 1 m2
powierzchni użytkowej,
c) rekreacyjnych zlokalizowanych na terenie
ogródków działkowych przekraczających normy
powierzchni ustalone dla tych budynków
w statucie Polskiego Związku Działkowców lub
w wydanym na jego podstawie regulaminie
ogródków działkowych – 4,84 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
d) garaży wolnostojących – 4,27 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e) nie wymienionych w punkcie „a” do „d” 5,98 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

Poz. 5066,5067

2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust.1
pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi
Miasta Oświęcim.
§ 3. Traci moc uchwała Nr LXXV/834/10 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 października 2010 r. w sprawie:
wysokości stawek podatku od nieruchomości, oraz
uchwała Nr II/4/10 Rady Miasta Oświęcim z dnia
15 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały
Nr LXXV/834/10 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 października 2010 r. w sprawie: wysokości stawek podatku
od nieruchomości
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2012
roku.

3. Stawka podatku od budowli lub ich czĉņci związanych z prowadzeniem działalnoņci gospodarczej innej niż działalnoņć rolnicza lub leņna wynosi:

Przewodniczący Rady Miasta Oświęcim:
Piotr Hertig
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UCHWAŁA NR XIV/237/11
RADY MIASTA OŅWIĈCIM
z dnia 26 października 2011 r.
w sprawie: opłaty targowej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 19 pkt 1
lit a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613
ze zm.), art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
Ordynacja podatkowa (t. j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze
zm. ) art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych
aktów prawnych (t. j.- Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95 ze
zm.) - Rada Miasta Oņwiĉcim uchwala, co nastĉpuje:

b) w pozostałe dni - 4,40 zł od każdego pełnego
lub rozpoczętego m2 zajętej powierzchni,
2) odręcznej i obnośnej - 2,90 zł.
2. Wysokość dziennej opłaty targowej nie może przekroczyć dziennie 728,64 zł.
§ 3. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień,
w którym dokonywana jest sprzedaż.
§ 4.
1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

1. Określa wysokość stawek opłaty targowej;

2. Pobór opłaty targowej na obszarze Miasta Oświęcim
powierza się Miejskiemu Ośrodkowi Sportu
i Rekreacji z siedzibą w Oświęcimiu ul. Legionów 15.

2. Określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty targowej;

3. Inkasent pobierający opłatę targową odprowadza ją
na właściwy rachunek bankowy Urzędu Miasta.

3. Zarządza pobór opłaty targowej w drodze inkasa,
określa inkasentów, termin płatności dla inkasentów
oraz wynagrodzenie za inkaso.

4. Terminem płatności dla inkasenta jest pierwszy dzień
roboczy następujący po dniu będącym terminem
płatności opłaty targowej.

§ 1. Uchwałą niniejszą Rada Miasta w Oświęcimiu:

§ 2.

5. Nie pobiera się wynagrodzenia za inkaso.

1. Określa się wysokość dziennej stawki opłaty targowej
przy sprzedaży:

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi
Miasta Oświęcim.

1) z samochodu, ze straganu, z ławki oraz ze stoiska
(namiot, stół, lada, przyczepa oraz ustawione
obok: skrzynki, pudła i kosze) bez względu na to co
jest przedmiotem handlu, łącznie z miejscem, na
którym ustawiony jest towar oraz inne przedmioty
zajmujące teren targowiska:
a) we wtorki, czwartki, soboty i niedziele - 6,20 zł
od każdego pełnego lub rozpoczętego m2 zajętej powierzchni,

§ 6. Traci moc uchwała Nr LXXV/832/10 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 października 2010 r. w sprawie
opłaty targowej.

5067

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2012 roku.
Przewodniczący Rady Miasta Oświęcim:
Piotr Hertig
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UCHWAŁA NR 262/XXXVIII/2010
RADY GMINY RADZIEMICE
z dnia 30 września 2010 r.
w sprawie : okreslenia szczegółowych zasad i trybu umarzania , odraczania i rozkładania na raty należnioņci
pieniĉżnych , mających charakter cywilnoprany przypadających Gminie Radziemice oraz jej jednostkom podległym
oraz wskazania organów do tego uprawnionych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1,
art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 59 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy w Radziemicach uchwala co następuje:
§ 1.
1) Uchwała określa szczegółowe zasady umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty płatności na Rzecz Gminy Radziemice i jej jednostek podległych z tytułu należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, zwanych dalej „należnościami”.
2) Uchwały nie stosuje się do należności cywilnoprawnych powstałych w związku z realizacja zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych
§ 2.
I) Należności mogą być umorzone w całości lub w części
wyłącznie w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym, gdy:
1. 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 6.000,00 zł ,
2. osoba prawna – została wykreślona z właściwego
rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku
majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie
przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie,
3. zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyskał się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się
nieskuteczne,
4. jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji,
5. zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny
II) W przypadku, gdy oprócz dłużnika głównego są zobowiązane inne osoby, należności, o których mowa
w ust. 1, mogą zostać umorzone tylko wtedy, gdy warunki umarzania są spełnione wobec wszystkich zobowiązanych

III) Umorzenie należności z przyczyn wymienionych
w ust. 1, pkt. 1-5 może nastąpić z urzędu lub na
wniosek dłużnika.
§ 3.
I) W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem
dłużnika lub interesem publicznym, na umotywowany
wniosek dłużnika, wskazujący dowody uzasadniające
zastosowanie ulgi:
1. należności mogą być umarzane w całości lub
w części,
2. mogą zastać odroczone terminy spłaty całości lub
części należności
3. płatność całości lub części należności może zostać
rozłożona na raty w przypadkach uzasadnionych
względami
społecznymi
lub
gospodarczymi,
w szczególności, jeżeli terminowe spłacenie należności mogłoby zagrażać istotnym interesom dłużnika, zwłaszcza egzystencji jego lub jego rodziny albo,
gdy jest to uzasadnione szczególnie ważnymi
względami społecznymi lub gospodarczymi
II) Umorzenie należności głównej powoduje umorzenie
odsetek za zwłokę w całości lub takiej Części, w jakiej
została umorzona ta należność.
III) Jeżeli ulgą ma być objęta część należności, udzielenie ulgi może nastąpić dopiero po zapłaceniu przez
dłużnika pozostałej części tej należności
IV) Ulgą mogą być objęte jedynie odsetki za opóźnienie
w zapłacie należności lub inne należności uboczne
§ 4. W razie niedotrzymania terminu płatności odroczonej należności bądź terminu płatności którejkolwiek z rat, na jakie została rozłożona należność, pozostała do zapłaty należność staje się natychmiast wymagalna wraz z należnymi odsetkami liczonymi od dnia następnego po upływie terminu płatności obowiązującego
przed odroczeniem terminu płatności lub rozłożenia na
raty spłaty należności.
§ 5.
I) W przypadku braku możliwości zaspokojenia należności w formie pieniężnej należność może być, na wniosek dłużnika, zamieniona na świadczenie rzeczowe lub
usługi, odpowiadające wartości należności
II) W sytuacji, o której mowa w ust. 1 należy brać pod
uwagę realną wartość świadczeń rzeczowych i usług
oraz ich przydatność dla Gminy.
§ 6. Przed udzieleniem ulgi przeprowadza się postępowanie wyjaśniające, w celu dokładnego wyjaśnie-

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 512

– 33848 –

nia wszystkich okoliczności faktycznych, a zwłaszcza
ustalenia podstawy do zastosowania ulgi.
§ 7.
I) Do udzielenia ulg i umarzania należności uprawnieni
są:
1. Wójt Gminy Radziemice lub osoba przez niego
upoważniona, jeżeli kwota należności nie przekracza 500 zł,
2. Wójt Gminy Radziemice po uzyskaniu pozytywnej
opinii
Komisji
Budżetowej
Rady
Gminy
w Radziemicach jeżeli kwota należności przekracza 500 zł.
II) Wójt Gminy Radziemice lub osoba przez niego upoważniona cofa swoje decyzje w zakresie umarzania,
odraczania lub rozkładania spłaty należności na raty
w przypadku, gdy wyjdzie na jaw, że dowody na podstawie, których należności umorzono, odroczono jej
spłatę lub rozłożono na raty okazały się fałszywe.
§ 8. Przy umarzaniu, odraczaniu terminu spłaty lub
rozkładaniu na raty należności, o których mowa
w niniejszej uchwale, przypadających od dłużnika będącego podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą, bez względu na formę organizacyjno – prawną oraz
sposób finansowania, mogą mieć zastosowanie przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu

Poz. 5068,5069,5070

w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U.
z 2007r., Nr 59, poz. 404 z późn. zm.).
§ 9. Umarzanie należności udzielanie innych ulg
następuje na podstawie przepisów prawa cywilnego.
§ 10. Wójt Gminy Radziemice przedstawia Radzie
Gminy coroczne sprawozdanie ze stosowania ulg przewidzianych
uchwałą,
wraz
ze
sprawozdaniem
z wykonania budżetu.
§ 11. Wnioski o zastosowanie ulgi nierozpatrzone
do dnia wejścia w życie uchwały, rozpatrywane są według przepisów niniejszej uchwały
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Radziemice
§ 13. Traci moc Uchwała Nr 190/XXXVI/2006 Rady
Gminy w Radziemicach z dnia 30 czerwca 2006 roku
w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności Gminy Radziemice i jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie
stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa
oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności,
a także wskazania organów do tego uprawnionych.
§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczącą Rady Gminy: Barbara Łakoma

5068
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UCHWAŁA NR 269/XXXVIII/2010
RADY GMINY RADZIEMICE
z dnia 30 września 2010 r.
przedłużenia czasu obiowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodĉ
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r o samorządzie gminnym /tekst jednolity
Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi
zmianami / w związku z art. 9a ustawy z dnia 7 czerwca
2001
roku
o zbiorowym
zaopatrzeniu
w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków /tekst jednolity Dz.
U. Nr 123 poz.858 z 2006r. z późniejszymi zmianami/
Rada Gminy w Radziemicach uchwala co następuje :
§ 1. Przedłuża się czas obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dostarczaną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę stanowiących własność Gminy Radziemice zatwierdzonych
Uchwałą
Nr
173/XXVII/2009
Rady
Gminy

w Radziemicach z dnia 29 czerwca 2009r. na okres od 01
sierpnia 2010r. do 31 grudnia 2010r.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Radziemice
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego z mocą obowiązującą od 01 sierpnia 2010 r
Przewodniczącą Rady Gminy: Barbara Łakoma

5069

5070
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UCHWAŁA NR XII/87/11
RADY GMINY ZABIERZÓW
z dnia 30 września 2011 r.
w sprawie ustalenia wysokoņci opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna, maksymalnej stawki
wynagrodzenia opiekuna dziennego oraz zasad jego ustalania.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. w Dz. U.

z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 43, 44
i 58 ust. 1, ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad
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dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45 poz. 235 ze zm.)
Rada Gminy Zabierzów uchwala, co następuje:

w wysokości 6 zł za każdą godzinę faktycznie sprawowanej opieki nad jednym dzieckiem.

§ 1. Ustala się dla rodziców (opiekunów prawnych)
opłatę za pobyt dziecka u dziennego opiekuna
w wysokości:

3. Szczegółowe warunki świadczenia usług przez opiekuna dziennego określi umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy opiekunem dziennym, a Gminą Zabierzów z uwzględnieniem następujących zasad:

1) 3 zł za każdą godzinę faktycznie sprawowanej opieki
do 8 godzin dziennie,
2) 6 zł za każdą rozpoczętą godzinę opieki powyżej
8 godzin dziennie.

1) wysokość wynagrodzenia opiekuna określana
będzie jako iloczyn ilości dzieci powierzonych
opiece, godzin faktycznej opieki i stawki opłaty za
jej sprawowanie, ustalonej zgodnie z ust. 1 i 2;
2) dzienny opiekun sprawować będzie opiekę nad
dzieckiem wyłącznie w dni robocze;
3) wypłata wynagrodzenia następować będzie miesięcznie w zależności od liczby dzieci faktycznie
objętych
opieką,
w terminie
określonym
w umowie zawartej z opiekunem dziennym;
4) opiekun dzienny zobowiązany jest prowadzić
ewidencję czasu w zakresie sprawowanej opieki
nad każdym dzieckiem, stanowiącą podstawę do
określenia wysokości jego wynagrodzenia.

§ 2. Ustala się maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie dziecka objętego opieką dziennego opiekuna
na poziomie:
1) 8 zł dziennie za korzystanie przez dziecko z 4 posiłków
dziennie,
2) 6 zł dziennie za korzystanie przez dziecko z 3 posiłków
dziennie,
3) 4 zł dziennie za korzystanie przez dziecko z 2 posiłków
dziennie.
§ 3.
1. Ustala się maksymalne wynagrodzenie dziennego
opiekuna w wysokości 3 zł za każdą godzinę faktycznie sprawowanej opieki nad jednym dzieckiem,
w zakresie sprawowania opieki nad dzieckiem do
8 godzin dziennie.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Zabierzów.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

2. Ponad wymiar godzin wskazany w ust. 1 ustala się
maksymalne wynagrodzenie dla dziennego opiekuna

Przewodniczący Rady Gminy Zabierzów
Maria Kwaņnik

5070

5071
5071

UCHWAŁA NR XII/84/2011
RADY GMINY ZAWOJA
z dnia 21 września 2011 r.
w sprawie okreņlania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez wójta.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g i art. 40 ust. 2
pkt 3 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 Zawoja uchwala co
następuje :
§ 1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) spółce – należy przez to rozumieć spółkę
z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkę akcyjną.
2) udziałach – należy przez to rozumieć udziały lub akcje.
§ 2. Określa się następujące zasady wnoszenia
przez Wójta Gminy Zawoja wkładów pieniężnych
i niepieniężnych Gminy Zawoja do spółek kapitałowych:
1. Wójt Gminy Zawoja wnosi do spółek w zamian za
obejmowane udziały wkłady pieniężne do wysokości
kwot przewidzianych na ten cel w budżecie Gminy na
dany rok budżetowy.
2. Wójt Gminy Zawoja wnosi do spółek kapitałowych
w zamian za obejmowane udziały wkłady niepieniężne
(aporty)
według
wartości
wynikającej
z oszacowania dokonanego przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego.
3. Wniesienie wkładów pieniężnych lub niepieniężnych
wymaga każdorazowo zgody Rady Gminy.

§ 3. Określa się następujące zasady zbywania przez
Wójta Gminy Zawoja udziałów należących do Gminy
Zawoja w spółkach prawa handlowego z udziałem Gminy Zawoja:
1. Zbywanie udziałów następuje w jednym z trybów
określonych odrębnymi przepisami. O wyborze trybu decyduje Wójt w drodze zarządzenia.
2. Zbycie udziałów Gminy Zawoja w spółkach wymaga
zgody Rady Gminy.
3. Przed zaoferowaniem do zbycia udziałów dokonuje
się oszacowania wartości przedsiębiorstwa spółki
oraz innych czynności określonych przez przepisy
powszechnie obowiązujące.
§ 4. Cofanie udziałów należących do Gminy Zawoja
następuje przez ich umorzenie zgodnie z zasadami określonymi w umowie spółki i przepisami Kodeksu spółek
handlowych, po wyrażeniu zgody przez Radę Gminy.
§ 5. O każdym wniesieniu, cofnięciu lub zbyciu
udziałów Wójt Gminy Zawoja informuje Radę Gminy na
najbliższej sesji. Informacja Wójta powinna zawierać
dane o ilości i wartości wniesionych, cofniętych lub
zbytych udziałów, a także do jakiej spółki zostały wnie-

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 512

– 33850 –

sione, w jakiej spółce zostały cofnięte lub komu zostały
zbyte.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Zawoja

Poz. 5071,5072,5073

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Krzysztof Chowaniak

5071

5072
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UCHWAŁA NR XII/85/2011
RADY GMINY ZAWOJA
z dnia 21 września 2011 r.
w sprawie ustanowienia przystanków autobusowych przy drodze wojewódzkiej 957 w m. Zawoja.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. u. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz
art. 20 F ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 nr 19, poz. 115 z późn. zm.) Rada
Gminy Zawoja uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się wstępną lokalizację przystanków autobusowych przy drodze wojewódzkiej nr 957 ZawojaBiałka-Nowy Targ w m. Zawoja.
5072

Zawoja Bębny Górne, odc.
km1+963, strona lewa i prawa

070

km1+826

-

Zawoja Wilczna, odc.080 km0+704 – km0+917,
strona lewa i prawa

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Zawoja.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14-tu dni
od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Krzysztof Chowaniak

–

5073
5073

UCHWAŁA NR KI-411/455/11
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W KRAKOWIE
z dnia 5 października 2011 r.
znak sprawy: KI-43-002/40/11
w sprawie stwierdzenia nieważnoņci uchwały Nr XI/116/2011 Rady Powiatu w Bochni z dnia 9 wrzesnia 2011 r.
w sprawie zasad i trybu postĉpowania przy udzielaniu dotacji z budżetu Powiatu Bocheńskiego spółkom wodnym
i sposobu jej rozliczania - w czĉņci.
Kolegium Izby działając na podstawie art. 79 ust. 1
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.)
i art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 października 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001r.
Nr 55, poz. 577 z późn. zm.)
orzeka
o stwierdzeniu nieważnoņci Uchwały Nr XI/116/2011
Rady Powiatu w Bochni z dnia 9 wrzeņnia 2011 r.
w sprawie zasad i trybu postĉpowania przy udzielaniu
dotacji z budżetu Powiatu Bocheńskiego spółkom
wodnym i sposobu jej rozliczania - w zakresie postanowienia § 7 ust. 2 uchwały.
UZASADNIENIE
Uchwała Nr XI/116/2011 Rady Powiatu w Bochni
z dnia 9 września 2011 r. wpłynęła do Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Krakowie Zespołu Zamiejscowego
w Tarnowie w dniu 15 września 2011 r.
W przedmiotowej uchwale, Rady Powiatu Bocheńskiego na podstawie wskazanego w podstawie prawnej

uchwały przepisu art. 164 ust. 5c ustawy z dnia 18 lipca
2001 r. Prawo wodne ( Dz. U. z 2005 r., Nr 239, poz. 2019
z późn. zm.) postanowiła o możliwości udzielenia dotacji
spółkom wodnym z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych. określając zasady i tryb
postępowania przy udzielaniu dotacji oraz sposób jej
rozliczenia.
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie na posiedzeniu w dniu 21 września 2011 roku postanowiło wszcząć postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności przedmiotowej uchwały w zakresie - jak
w sentencji niniejszej uchwały, z uwagi na stwierdzone
w niej istotne naruszenie prawa. Organy Powiatu zostały powiadomione o terminie ponownego rozpatrywania
sprawy oraz o możliwości uczestniczenia uprawnionych
przedstawicieli w posiedzeniu Kolegium.
W § 7 ust. 2 Rada Powiatu w Bochni wskazała elementy, jakie winna określać pisemna umowa zawarta ze
spółką wodną. Kolegium wskazało, iż kwestię dotyczącą
treści zawieranych umów pomiędzy organem wykonawczym jednostki samorządu terytorialnego, a beneficjentem dotacji reguluje art. 250 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.
1240 z późn. zm.), zatem zbędne jest regulowanie przez
Radę Powiatu przepisów stanowiących akt prawa miejscowego, które zostały uregulowane ustawo. Ponadto,
wśród elementów umowy w § 7 ust. 2 pkt 4 badanej
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uchwały, Rada Powiatu wymieniła tryb kontroli wykonywania zadania. Jak wskazano w uchwale wszczynającej postępowanie w przedmiotowej sprawie, przepis art.
164 ust. 5c ustawy Prawo wodne, będący podstawą
podjęcia uchwały, nie uprawnia organu stanowiącego
do określania trybu kontroli zadania, na realizację którego udzielana jest dotacja. W związku z tym, postanowieniem § 7 ust. 2 pkt 4 Rada Powiatu w Bochni wykroczyła poza delegację ustawową wynikającą z art. 164
ust. 5c ustawy Prawo wodne.
W dniu 30 września 2011 r. do tut. Izby wpłynęło pismo Pana Przewodniczącego Rady Powiatu Bocheńskiego, w którym nie podzielono zarzutów Kolegium,
przywołując wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, sygn. akt II SA/Wr 401/09 oraz
rozstrzygnięcie nadzorcze Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Warszawie. Wyroki sądów administracyjnych
każdorazowo dotyczą indywidualnych
spraw, stąd nie w każdej sytuacji uzasadnienie do wyroku w jednej sprawie można zastosować w innej. Przykładowo, wyrok WSA w Gdańsku, sygn.. akt I SA/Gd
315/11 z uzasadnienia którego, cyt. „…orzecznictwo
sądów administracyjnych jednomyślnie prezentuje, iż za
niedopuszczalne należy uznać powtórzenie regulacji
ustawowych bądź ich modyfikację przez przepisy prawa
miejscowego…”. W wyroku tym przywołano też wyroki
m. in. NSA z dnia 30 stycznia 2003 r. sygn.. akt. II SA/Ka
1831/02. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Krakowie w swej działalności nadzorczej stosuje
obowiązujące przepisy prawa niezależnie od rozstrzygnięć nadzorczych innych izb obrachunkowych. Odnosząc się do kwestii regulowania trybu kontroli wykonywania zadania, podstawą prawną przedmiotowej
uchwały nie jest art. 221 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, o którym mowa w wyjaśnieniu, lecz jak prawidłowo przywołano w podstawie prawnej uchwały –
art. 164 ust. 5c ustawy Prawo wodne. W przepisie tym
ustawodawca nie przewidział, jak już wyżej wskazano
możliwości regulowania przez organy stanowiące jed5073
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nostek samorządu terytorialnego spraw związanych
z kontrolą dotowanego zadania. Rada Powiatu obowiązana jest przestrzegać zakresu upoważnienia udzielonego jej przez ustawę w zakresie tworzenia aktów prawa
miejscowego, co również jest przywoływane w orzecznictwie sądowym. Do dotacji z art. 164 ust. 5c ustawy
Prawo wodne nie znajduje zastosowania dyspozycja
art. 221 ust. 4 ustawy o finansach publicznych w związku z tym, iż nie jest to dotacja na finansowanie zadań
samorządu zlecanych innym podmiotom lecz dotacja na
cele statutowe spółek wodnych, które samorząd może
dofinansowywać (udzielać na nie pomocy). Zatem właściwym dla tego rodzaju dotacji jest wskazany wyżej
art. 250 ustawy o finansach publicznych.
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie po zapoznaniu się z przesłanym wyjaśnieniem
i ponownym przeanalizowaniu uchwały będącej przedmiotem badania postanowiło jak w sentencji niniejszej
uchwały.
Niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego – zgodnie z art. 13 pkt 8a ustawy z dnia
20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych /Dz. U. z 2010 r.
Nr 17, poz. 95/.
POUCZENIE
Na uchwałę Kolegium przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie. Skargę
tą należy wnieść w terminie 30 dni od daty otrzymania
niniejszej uchwały, przy czym należy to uczynić za pośrednictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie.
Przewodniczący Kolegium Izby: Janusz Kot
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• Informacja o warunkach rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urzĉdowego:
Dziennik rozpowszechniany jest w drodze prenumeraty pełnej lub ograniczonej.
Reklamacje z powodu nieotrzymania poszczególnych numerów w prenumeracie pełnej 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 Urzĉdowego wraz ze skorowidzami:
Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22, p. 220,
w czasie pracy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
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