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Kraków, dnia 24 listopada 2011 r.
TREŚĆ:
Poz.:
UCHWAŁY RAD POWIATÓW:
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Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 14 października 2011 r. w sprawie zasad zbywania, wydzierżawiania, wynajęcia, oddania
w użytkowanie oraz użyczenia aktywów trwałych Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Dąbrowie Tarnowskiej.

37410

Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 14 października 2011 r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Dąbrowskiego

37412

Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 26 października 2011 r. w sprawie określenia zasad zbycia, użyczenia, wydzierżawienia lub wynajęcia majątku trwałego Szpitala Św. Anny w Miechowie

37413

Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie Statutu
Domu Pomocy Społecznej "Smrek" w Zaskalu

37414

Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 27 października 2011 r. w sprawie zmiany
Uchwały Budżetowej na rok 2011 nr 17/IV/2011 Rady Powiatu Nowotarskiego
z dnia 27 stycznia 2011 roku
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Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 25 lutego 2009 r.
Nr XXIII/229/09 dotyczącej upoważnienia Dyrektora Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Tarnowskiej oraz Zastępcy Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Tarnowskiej
do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.

37423

Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 27 października 2011 r.
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.

37423

Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 21 października 2011 r. w sprawie zmiany
Statutu Świetlicy Środowiskowej w Libiążu

37425

Rady Gminy Lipinki z dnia 27 października 2011 r. w sprawie ustalenia górnej
stawki opłat za usuwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych stałych

37426

Rady Gminy Moszczenica z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie zmian budżetu
Gminy Moszczenica na rok 2011 oraz zmian w Uchwale Budżetowej na rok
2011 Nr IV/17/11 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 stycznia 2011 roku.

37427

Rady Gminy Moszczenica z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.

37434

Rady Gminy Moszczenica z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie zwolnień
w podatku od nieruchomości.

37434

Rady Gminy Moszczenica z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia
średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku
rolnego na 2012 rok.

37435

Rady Gminy Moszczenica z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie określenia
wzorów deklaracji i informacji podatkowych do podatku od nieruchomości,
rolnego i leśnego.

37435
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Rady Gminy Moszczenica z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Moszczenica

37449

Rady Gminy Moszczenica z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie odpłatności za
świadczenia udzielane przez przedszkola gminne.

37451

Rady Gminy Siepraw z dnia 26 października 2011 r. w sprawie Regulaminu
udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Siepraw

37452

Rady Gminy Siepraw z dnia 26 października 2011 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania

37458

Rady Gminy Siepraw z dnia 26 października 2011 r. zmieniająca Statut Świetlicy Środowiskowej w Sieprawiu

37459

Rady Gminy Szczurowa z dnia 28 października 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczurowej

37459

Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 26 października 2011 r. w sprawie regulaminu korzystania z cmentarza komunalnego i kaplicy cmentarnej w Tuchowie.

37460

Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 26 października 2011 r. w sprawie zmian
w uchwale nr XIII/92/2011 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 września 2011 r.
w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla dyrektorów, wicedyrektorów:
gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli oraz ustalenia tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli specjalistów.

37463

INFORMACJE:
5753

–

Starosty Olkuskiego z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków poprzez uzupełnienie jej o dane ewidencyjne budynków i lokali dla jednostki ewidencyjnej Klucze obręby ewidencyjne: Bydlin,
Chechło, Cieślin, Klucze, Kolbark, Krzywopłoty, Kwaśniów Dolny, Kwaśniów
Górny

37463
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5731

UCHWAŁA NR IX/77/2011
RADY POWIATU DĄBROWSKIEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ
z dnia 14 października 2011 r.
w sprawie zasad zbywania, wydzierżawiania, wynajęcia, oddania w użytkowanie oraz użyczenia aktywów
trwałych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej.
Na podstawie art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia
15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U.
z 2011 r. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.), art. 12 pkt 11
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592
z późn. zm.) Rada Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie
Tarnowskiej uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwała określa zasady zbywania, oddawania
w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie
Tarnowskiej.
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) aktywach trwałych – oznacza to aktywa trwałe
w rozumieniu przepisów o rachunkowości,

2) Zakładzie – należy przez to rozumieć Zespół Opieki
Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej,
3) Radzie Społecznej – należy przez to rozumieć Radę
Społeczną Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie
Tarnowskiej,
4) Radzie Powiatu - należy przez to rozumieć Radę Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej.
§ 3.
1. Zbycie, wynajęcie, wydzierżawienie, oddanie w użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych Zakładu
następuje, gdy są one zbędne do realizacji statutowych zadań Zakładu.
2. Zbycie, wynajęcie, wydzierżawienie, oddanie w użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych Zakładu
nie może prowadzić do ograniczenia dostępności
świadczeń zdrowotnych lub pogarszać warunków
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świadczenia usług udzielanych przez Zakład oraz naruszać postanowień art. 13 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
3. Zakazuje się zbywania, najmu, dzierżawy, użytkowania lub użyczania aktywów trwałych podmiotom
świadczącym usługi mające charakter konkurencyjny
w stosunku do usług świadczonych przez Zakład.
§ 4.
1. Zbycie, wynajęcie, wydzierżawienie, oddanie w użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych należy
każdorazowo poprzedzić uzyskaniem pozytywnej
opinii Rady Społecznej.
2. Dyrektor Zakładu przedkłada Radzie Społecznej wniosek o wyrażenie opinii w sprawie zbycia, wydzierżawienia, wynajęcia, oddania w użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych zawierający:
1) nazwę i przeznaczenie oraz dokładne określenie
proponowanych do zbycia, wynajęcia, wydzierżawienia, oddania w użytkowanie lub użyczenie
aktywów trwałych (w przypadku nieruchomości
lub lokali - położenie, powierzchnia, instalacje
techniczne i inne wyposażenie, w przypadku
urządzeń technicznych, sprzętu i aparatury medycznej - rodzaj, rok produkcji, wartość brutto
i netto, okres amortyzacji),
2) analizę ekonomiczną sporządzoną przez Zakład
zawierającą m.in. szacunkową wartość zbędnych aktywów trwałych,
3) informację o przeznaczeniu i sposobie zagospodarowania aktywa trwałego po oddaniu go
w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie,
4) uzasadnienie celowości podjęcia działań mających na celu zbycie, wynajęcie, wydzierżawienie, oddanie w użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych,
5) proponowany tryb postępowania,
6) informację o podmiocie ubiegającym się o zawarcie umowy,
7) projekt umowy.
§ 5.
1. Zbycie aktywów trwałych Zakładu wymaga każdorazowo zgody Rady Powiatu, jeżeli w wyniku wyceny
wartość pojedynczego składnika majątku lub sumy
składników wynosi powyżej 10 000 zł.
2. Zbycia aktywów trwałych o wartości nie przekraczającej 10 000 zł Zakład dokonuje samodzielnie po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Społecznej.
3. Zbycie nieruchomości, bez względu na wartość, wymaga zgody Rady Powiatu.
4. Przy sprzedaży nieruchomości stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U.
z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.).

Poz. 5731

2. Zgoda Rady Powiatu jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony
do lat 3 strony zawierają kolejne umowy, których
przedmiotem jest ten sam składnik majątku.
3. Zawarcie umów najmu, dzierżawy oraz użytkowania
aktywów trwałych Zakładu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony następuje
w drodze przetargu, którego warunki i formy określa
dyrektor Zakładu.
4. W uzasadnionych przypadkach Rada Powiatu, na
pisemny wniosek dyrektora Zakładu, może wyrazić
zgodę na odstąpienie od obowiązku przeprowadzenia przetargu.
5. Postanowienia ust. 3 nie mają zastosowania do nieruchomości i lokali przeznaczonych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej oraz
jednostek organizacyjnych powiatu.
§ 7.
1. Postępowanie w sprawie wyrażenia przez Radę Powiatu zgody na zbycie, wynajęcie, wydzierżawienie,
oddanie w użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych prowadzone jest na wniosek dyrektora Zakładu.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1) wszystkie informacje, o których mowa w § 4
ust. 2,
2) pisemną opinię Rady Społecznej, o której mowa
w § 4 ust. 1.
§ 8.
1. Zobowiązuje się dyrektora Zakładu do sporządzania
rocznej informacji obejmującej wykaz zawartych
umów w przedmiocie zbycia, wynajęcia, wydzierżawiania, oddania w użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych, z podaniem:
1) podmiotów, z którymi zawarto umowy,
2) szczegółowego określenia przedmiotu umowy,
3) czasu trwania poszczególnych umów,
4) osiągniętych dochodów,
5) podejmowanych czynności związanych z ewentualnym dochodzeniem roszczeń z tytułu zawartych umów.
2. Informację, o której mowa w ust. 1, należy corocznie
przedkładać Radzie Powiatu w terminie do 15 lutego
następującego po roku, którego informacja dotyczy.
§ 9. Gospodarowanie lokalami mieszkalnymi odbywa się na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu i Dyrektorowi Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

§ 6.
1. Zawarcie umów najmu, dzierżawy, użytkowania lub
użyczenia aktywów trwałych Zakładu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony następuje po uzyskaniu zgody Rady Powiatu.
5731

Przewodniczący Rady Powiatu
mgr Barbara Pobiegło
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UCHWAŁA NR IX/85/2011
RADY POWIATU DĄBROWSKIEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ
z dnia 14 października 2011 r.
w sprawie zmian w Statucie Powiatu Dąbrowskiego
Na podstawie 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.) Rada Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej uchwala, co następuje:
§ 1. W załączniku do uchwały Nr II/10/98 Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 17 grudnia 1998 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Dąbrowskiego
(Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z 1999 r. Nr 3,
poz. 10 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 7a ust. 5 skreśla się wyrazy „i Spraw Obronnych”,
2) w § 8 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Radni wybierani są w wyborach bezpośrednich. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do rady powiatu określa
ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy
(Dz. U. Nr 21, poz. 112).”,
3) w § 9 pkt 3 po wyrazie „Starosty,” skreśla się wyrazy
„Sekretarza Powiatu i”,
4) w § 12:
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Pierwszą sesję nowo wybranej rady powiatu
zwołuje komisarz wyborczy na dzień przypadający w ciągu 7 dni po ogłoszeniu zbiorczych
wyników wyborów do rad na obszarze kraju.”,
b) skreśla się ust. 3a,
c) ust. 3b otrzymuje brzmienie:
„3b. W przypadku wyborów przedterminowych
pierwszą sesję zwołuje osoba, którą Prezes Rady Ministrów wyznaczył do pełnienia funkcji organów jednostki samorządu terytorialnego.
Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio.”,
5) w § 18 w ust. 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu,”,
6) w § 33 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. W przypadku gdy wynik głosowania budzi uzasadnione wątpliwości, Rada Powiatu może dokonać ponownego głosowania na wniosek
przewodniczącego lub radnego zgłoszony bezpośrednio po głosowaniu.”,
7) w § 34 po ust. 5 dodaje się ust. 6 i 7 w brzmieniu:
„6. Jeśli radny zażąda przed swym wystąpieniem
zaprotokołowania swej wypowiedzi w formie
dosłownej, wówczas w takiej formie musi być
ona zapisana w protokole sesji lub komisji.
7. Sesje rady i posiedzenia komisji rady mogą być
rejestrowane na nośnikach elektronicznych.”,
8) w § 53:
a) ust. 3 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:
„Czynności z zakresu prawa pracy wobec Starosty,
związane z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku
pracy, wykonuje Przewodniczący Rady Powiatu,
a pozostałe czynności wyznaczona przez Starostę
osoba zastępująca lub Sekretarz Powiatu.”,
b) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„4. Czynności z zakresu prawa pracy, związane
z rozwiązaniem stosunku pracy z Wicestarostą,
który w kolejnej kadencji został wybrany na

stanowisko Starosty, wykonuje nowo wybrany
Wicestarosta.”,
9) po § 63 dodaje się § 63a w brzmieniu:
„§ 63.
1. Rada Powiatu rozpatruje skargi dotyczące zadań lub działalności zarządu powiatu, starosty, a także kierowników powiatowych służb,
inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych powiatu, za wyjątkiem spraw dotyczących zadań lub działalności organów wykonawczych powiatu w sprawach należących do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, jeżeli przepisy szczególne
nie określają innych organów właściwych
do rozpatrywania skarg.
2. Przewodniczący Rady po wpłynięciu skargi,
przekazuje ją komisji rewizyjnej oraz może
przekazać skargę innej stałej komisji rady
powiatu, której przedmiot działania jest
związany z treścią skargi, w celu zbadania
skargi i wydania opinii w sprawie skargi.
3. Rada Powiatu rozpatruje skargę bez zbędnej
zwłoki po zapoznaniu się z opinią komisji
rewizyjnej i ewentualnie innej komisji stałej
rady powiatu, której przekazano skargę
w celu jej zbadania.
4. Przewodniczący Rady zawiadamia skarżącego
o miejscu i terminie sesji, na której będzie rozpatrywana jego skarga oraz zobowiązany jest
na wniosek skarżącego udzielić mu głosu podczas sesji rady, przy rozpatrywaniu skargi.
5. Rada Powiatu na sesji powinna jednoznacznie
stwierdzić, czy jest organem właściwym do
rozpatrzenia skargi ze względu na jej przedmiot.
6. Jeżeli Rada Powiatu stwierdzi, że nie jest organem właściwym do rozpatrzenia skargi,
zobowiązana jest niezwłocznie przekazać ją
właściwemu organowi, zawiadamiając równocześnie o tym skarżącego lub wskazując
skarżącemu właściwy organ.
7. Rada Powiatu rozstrzygając skargę podejmuje
stosowne środki w celu usunięcia stwierdzonych uchybień i w miarę możliwości przyczyn
ich powstawania.
8. Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi
przekazuje skarżącemu przewodniczący, z tym,
że zawiadomienie o odmownym załatwieniu
skargi powinno zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.”,
10) tytuł Rozdziału 3 otrzymuje brzmienie: „Samorządowe jednostki organizacyjne powiatu, powiatowe
służby , inspekcje i straże.”,
11) w § 66:
a) ust. 1 wyraz „Jednostki” zamienia się na wyraz
pisany z małej litery „jednostki” oraz przed wyrazem „jednostki” dodaje się wyraz „Samorządowe”,
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b) w ust. 2 pkt 6 po wyrazie „Ponadgimnazjalnych” dodaje się wyrazy „im. Jana Rutyny”,
c) w ust. 2 pkt 12 wyraz „Ośrodka” zastępuje się
wyrazem „Ośrodek”,
d) w ust. 2a podstawa prawna w nawiasie otrzymuje brzmienie: „(Dz. U. z 2001r. Nr 13,
poz. 123 z późn. zm.).”,
e) ust. 4 skreśla się przecinek oraz wyrazy „z zastrzeżeniem ust. 5.” oraz dodaje się wyrazy:
„lub regulaminy organizacyjne uchwalone
przez Zarząd Powiatu, stosownie do właściwych przepisów.”,
f) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu: „5a.
Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy
wobec kierowników samorządowych jednostek
organizacyjnych, wymienionych w ust. 2, wykonuje Starosta.”,
12) w § 67 ust. 2 pkt 5 wyraz „prowadzenie” zastępuje
się wyrazem „przeprowadzenie”,
13) w § 69:
a) w ust. 1 po wyrazie „powiatu” dodaje się wyrazy „oraz wieloletniej prognozy finansowej,”,
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Zarząd Powiatu przygotowuje i przedstawia
Radzie Powiatu, nie później niż do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy, projekt budżetu uwzględniający zasady
zawarte w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych i ustalenia Rady
Powiatu oraz projekt wieloletniej prognozy
finansowej.”,

Poz. 5732,5733

14) w § 70 skreśla się pkt 1,
15) w § 71:
a) w ust. 2 wyraz „marca” zastępuje się wyrazem
„stycznia”,
b) w ust. 3 wyrazy „do dnia 30 kwietnia” zastępuje
się wyrazami „do końca lutego”,
16) w § 72:
a) w ust. 2 skreśla się pkt 4,
b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Zarząd Powiatu może otrzymać upoważnienie zawarte w uchwale Rady Powiatu
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
do zaciągania zobowiązań:
1) związanych z realizacją zamieszczonych
w niej przedsięwzięć,
2) z tytułu umów, których realizacja w roku
budżetowym i w latach następnych jest
niezbędna do zapewnienia ciągłości
działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący
Barbara Pobiegło
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UCHWAŁA NR X/95/2011
RADY POWIATU MIECHOWSKIEGO
z dnia 26 października 2011 r.
w sprawie określenia zasad zbycia, użyczenia, wydzierżawienia
lub wynajęcia majątku trwałego Szpitala Św. Anny w Miechowie
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 ze zm.) oraz art. 54 ust. 2 ustawy
z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.
Nr 112 poz. 654), Rada Powiatu Miechowskiego uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwała określa zasady zbycia, użyczenia, wydzierżawienia lub wynajęcia majątku trwałego Szpitala
Św. Anny w Miechowie.
§ 2. Określenia użyte w uchwale oznaczają:
1) Szpital – Szpital Św. Anny w Miechowie,
2) majątek trwały – nieruchomości (w tym grunty, budynki, lokale i ich części) i mienie ruchome zakładu
(wyroby medyczne, urządzenia techniczne, wyposażenie oraz inne rzeczy ruchome) o przewidywanym
okresie użytkowania dłuższym niż jeden rok.
§ 3.
1. Zbycie, wydzierżawienie lub wynajęcie majątku trwałego
Szpitala może być dokonane jedynie zgodnie z zasadami prawidłowej i efektywnej gospodarki oraz winno
być poprzedzone analizą ekonomiczną.

2. Zbycie, wydzierżawienie lub wynajęcie majątku trwałego
Szpitala nie może ograniczać możliwości realizacji jego
zadań statutowych oraz wpływać negatywnie na warunki udzielania świadczeń zdrowotnych.
§ 4.
1. Mienie ruchome Szpitala może zostać zbyte w przypadku uznania go za zbędne dla realizacji jego celów
statutowych.
2. Za zbędne może być uznane mienie, które:
1) nie spełnia niezbędnych wymogów technicznych, co w szczególności uniemożliwia uzyskanie pożądanych efektów i nie ma możliwości
przystosowania do standardów,
2) nie nadaje się do dalszej eksploatacji z uwagi na
zły stan techniczny potwierdzony opinią powołanej w tym celu przez Dyrektora Szpitala komisji lub podmiotów posiadających uprawnienie
serwisowe, a ich naprawa byłaby ekonomicznie
nieuzasadniona.
§ 5.
1. Zbycie mienia ruchomego następuje w trybie:
1) przetargu nieograniczonego,
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2) przetargu ograniczonego do podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych,
3) bezprzetargowym, gdy nie dojdzie do zbycia
mienia w trybach określonych w pkt 1 i 2, w takich okolicznościach dyrektor zakładu może obniżyć cenę wywoławczą mienia, nie więcej jednak niż o 50%.
2. Przetarg, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, może
być przeprowadzony w formie pisemnej lub
ustnej. Warunki przetargu określa Dyrektor
Szpitala.
3. Cena wywoławcza mienia ruchomego, przeznaczonego do zbycia w drodze przetargu, nie może być niższa niż aktualna wartość rynkowa,
a jednocześnie nie niższa od wartości księgowej
mienia netto.
4. Ogłoszenie o przetargu obejmuje co najmniej
czas, miejsce, przedmiot oraz warunki przetargu. Ogłoszenie o przetargu wywiesza się na
okres nie krótszy niż 14 dni przed datą składania
ofert w przetargu pisemnym lub datą przetargu
ustnego na tablicy ogłoszeń w siedzibie Szpitala
oraz zamieszcza w prasie i na stronie internetowej Szpitala.
5. Przetarg przeprowadza komisja powołana przez
Dyrektora Szpitala w składzie co najmniej trzyosobowym, z tym że w skład komisji obligatoryjnie wchodzi przedstawiciel Powiatu Miechowskiego.
6. W przetargu na zbycie mienia ruchomego jako
oferenci nie mogą uczestniczyć:
1) osoby prowadzące przetarg lub wykonujące
czynności związane z przetargiem,
2) małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób
wymienionych w pkt. 1 oraz osoby pozostające z osobami wymienionymi w pkt. 1 w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że
mogłoby to budzić wątpliwości co do ich
bezstronności.
§ 6.
1. W sytuacji gdy nie dojdzie do zbycia, w trybie określonym w § 5 ust. 1, mienie ruchome może być nieodpłatnie przekazane na rzecz publicznych zakładów
opieki zdrowotnej i innych instytucji użyteczności
publicznej.
2. Nieodpłatne przekazanie mienia ruchomego, o którym mowa w ust. 1, wymaga zgody Zarządu Powiatu
Miechowskiego.

2.

3.
4.

5.
6.
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podstawie umowy zawartej przez Dyrektora Szpitala
Św. Anny w Miechowie na czas określony do 3 lat,
z podmiotem wyłonionym w drodze przetargu.
W uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu zgody
Rady Powiatu Miechowskiego, dopuszcza się zawarcie umowy najmu lub dzierżawy na okres dłuższy niż
3 lata. Zgoda Rady Powiatu jest wymagana również
w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ten sam majątek trwały.
Do przeprowadzanego przetargu, o którym mowa
w ust,1 powyżej stosuje się odpowiednio § 5 ust 2, 4
5 i 6 niniejszej uchwały.
Wysokość czynszu w przypadku nieruchomości lub
ich części ustala się w oparciu o stawkę za 1 m/kw
lokalu lub gruntu. Stawka wywoławcza, tj. minimalna, powinna zapewnić pokrycie kosztów amortyzacji
i administrowania nieruchomością.
Czynsz najmu lub dzierżawy pozostałych składników
majątku trwałego nie może być niższy niż koszty amortyzacji, odpowiednio do okresu rozliczeniowego.
W przypadku przedmiotów całkowicie zamortyzowanych wysokość czynszu ustala Dyrektor Szpitala.
§ 8.

1. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy
zachodzi pilna potrzeba wynajęcia lub wydzierżawienia
majątku trwałego, której wcześniej nie można było
przewidzieć, albo gdy korzystaniem z majątku trwałego
zainteresowany jest tylko jeden podmiot, a łączny okres
najmu lub dzierżawy, na który zawierana ma być umowa, nie przekroczy 1 roku, Dyrektor Szpitala może odstąpić od obowiązku stosowania przetargu, po uprzednim uzyskaniu zgody Zarządu Powiatu.
2. Zawarcie kolejnej umowy na wynajęcie lub wydzierżawienie majątku trwałego określonego w ust. 1
wymaga przeprowadzenia przetargu, zgodnie z zasadami określonymi w § 7.
§ 9. Użyczenie majątku trwałego może nastąpić wyłącznie za zgodą Zarządu Powiatu Miechowskiego na rzecz
podmiotu nie prowadzącego działalności gospodarczej,
prowadzącego działalność użyteczności publicznej.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu Miechowskiego.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego

§ 7.

Przewodniczący Rady
Marian Brodowicz

1. Oddanie w najem lub dzierżawę majątku trwałego
Szpitala następuje za zgodą Zarządu Powiatu, na
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UCHWAŁA NR 69/XI/2011
RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO
z dnia 25 sierpnia 2011 r.
w sprawie Statutu Domu Pomocy Społecznej "Smrek" w Zaskalu
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 11 ust. 2 ustawy

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.
z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Powiatu
Nowotarskiego uchwala co następuje:
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§ 1. Nadaje się Statut dla Domu Pomocy Społecznej
"Smrek" w Zaskalu w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc Uchwała Nr 336/XLIV/2006 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 28 września 2006 r. w sprawie
uchwalenia Statutu Domu Pomocy Społecznej "Smrek"
w Zaskalu.

Poz. 5734

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej "Smrek" w Zaskalu.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Powiatu
Jan Krzak
Załącznik
do uchwały Nr 69/XI/2011
Rady Powiatu Nowotarskiego
z dnia 25 sierpnia 2011 r.

Statut Domu Pomocy Społecznej "Smrek" w Zaskalu
Rozdział I
Postanowienia ogólne
5.
§ 1.
1. Dom Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu, zwany
dalej Domem, jest jednostką organizacyjną Powiatu
Nowotarskiego działającą w formie jednostki budżetowej w rozumieniu ustawy o finansach publicznych.
2. Dom ma siedzibę w Zaskalu przy ul. Kardynała Karola
Wojtyły 136.
3. Dom jest placówką całodobowego pobytu przeznaczoną dla osób w podeszłym wieku.
4. Nadzór nad Domem sprawuje Starosta Powiatu Nowotarskiego, za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu.
§ 2. Dom prowadzi swoją działalność na podstawie:
1. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r., Nr 241, poz. 1592 z późn. zm.).
2. Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej
(Dz.U. z 2009 r., Nr 75, poz. 1362 z późn. zm.).
3. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).
4. Ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości
(Dz.U. z 2009 r., Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.).
5. Przepisów wykonawczych do ustaw wymienionych
w pkt 1- 4.
6. Niniejszego statutu.
Rozdział II
Zadania i zasady funkcjonowania Domu
§ 3.
1. Zadaniem Domu jest zapewnienie osobom w podeszłym wieku, wymagającym całodobowej opieki
usług: bytowych, opiekuńczych i wspomagających
na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie
i formach wynikających z indywidualnych potrzeb
osób w nim przebywających.
2. Organizacja Domu, zakres i poziom usług świadczonych przez Dom uwzględnia w szczególności: wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa
mieszkańców Domu oraz stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności.
3. Dom realizując zadania statutowe korzysta z oddanych mu w trwały zarząd nieruchomości, stanowiących własność powiatu.
4. Strukturę organizacyjną i szczegółowy zakres zadań
Domu określa Regulamin Organizacyjny opracowa-

6.
7.
8.

ny przez dyrektora Domu i przyjęty przez Zarząd Powiatu Nowotarskiego.
Dom umożliwia i organizuje mieszkańcom pomoc
w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych przysługujących im z tytułu powszechnego ubezpieczenia
zdrowotnego.
Dom może świadczyć usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób w nim niezamieszkujących.
Pobyt w Domu jest odpłatny zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Dom funkcjonuje w oparciu o indywidualne plany
wsparcia mieszkańca Domu, opracowywane z jego
udziałem, jeżeli udział ten jest możliwy ze względu
na stan zdrowia i gotowość mieszkańca do uczestnictwa w nim.

§ 4. Dom realizuje swoje zadania poprzez organizację życia mieszkańców, uwzględniając następujące potrzeby:
1) partnerstwa i podmiotowego traktowania,
2) zabezpieczenia praktyk religijnych i potrzeb kulturalnych,
3) udzielania pomocy w podstawowych czynnościach
życiowych,
4) pielęgnacji,
5) niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych,
6) umożliwienia mieszkańcom posiadania własnych,
drobnych przedmiotów,
7) korzystania przez mieszkańca z własnej odzieży, obuwia i środków higieny osobistej,
8) tworzenia przez mieszkańca własnej przestrzeni życiowej,
9) inicjowania aktywnego trybu życia i podnoszenia
sprawności,
10) przełamywania izolacji i monotonii życia w Domu,
poprzez podtrzymywanie więzi z rodziną, środowiskiem lokalnym oraz społecznościami innych domów pomocy społecznej,
11) adaptacji do nowych warunków życia opierających
się na indywidualnych planach wsparcia mieszkańca, realizowanych przez zespoły terapeutyczno –
opiekuńcze działające w Domu,
12) uczestnictwa w zajęciach terapeutycznych,
13) rozwijania samorządności mieszkańców poprzez
uczestnictwo w pracach Rady Mieszkańców, jako organu reprezentacyjnego i rzecznika interesów mieszkańców,
14) kontaktu z dyrektorem Domu.
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2. Dom prowadzi działalność na podstawie rocznego
planu finansowego.

Rozdział III
Struktura i organizacja pracy Domu

Rozdział V
Postanowienia końcowe

§ 5.
1. Domem kieruje i reprezentuje na zewnątrz dyrektor
wybierany w drodze konkursu przez Zarząd Powiatu
Nowotarskiego.
2. Dyrektor Domu działa na podstawie powołania i udzielonych mu pełnomocnictw.
§ 6.

§ 8.
1. Na tablicach, wywieszkach, ogłoszeniach, pieczątkach, formularzach oraz korespondencji używa się
nazwy:
Dom Pomocy Społecznej „Smrek” Zaskale
ul. Kardynała Karola Wojtyły 136
34 - 424 Szaflary

1. Dom jest pracodawcą dla wszystkich pracowników
Domu w rozumieniu przepisów prawa pracy.
2. W imieniu Domu czynności z zakresu prawa pracy
wykonuje dyrektor Domu.

§ 9.
1. Statut podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
2. Zmiany Statutu Domu mogą być dokonywane w trybie
i na zasadach właściwych dla jego uchwalenia.

Rozdział IV
Gospodarka finansowa
§ 7.
1. Dom jest jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę
finansową zgodnie z ustawą o finansach publicznych
oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie tej ustawy.

Przewodniczący Rady Powiatu
Jan Krzak
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UCHWAŁA NR 82/XIII/2011
RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO
z dnia 27 października 2011 r.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2011 Nr 17/IV/2011 Rady Powiatu Nowotarskiego
z dnia 27 stycznia 2011 roku
Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity:
Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.) oraz art. 212,
art. 237 i art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn.
zm.) Rada Powiatu Nowotarskiego uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Zwiększa się plan dochodów budżetu ogółem Powiatu Nowotarskiego o kwotę 53 060 zł oraz dokonuje
się zmian w dochodach jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu ogółem Powiatu
Nowotarskiego o kwotę 53 060 zł, oraz dokonuje się
zmian w wydatkach jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały
3. Plan dochodów budżetu Powiatu Nowotarskiego po
zmianie wynosi 164 162 680 zł.
4. Plan wydatków budżetu Powiatu Nowotarskiego po
zmianie wynosi 176 934 305 zł.
5. Zmiany dochodów z ustępu 1 obejmują:
Zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 81 698 zł,
w tym:
Zwiększenia w grupie dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
o finansach publicznych o kwotę 6 655 zł,
Zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę
28 638 zł, w tym:

Zmniejszenia w grupie dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
o finansach publicznych o kwotę 38 zł,
6. Zmiany wydatków z ustępu 2 obejmują:
Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę
83 098 zł w tym:
Zmniejszenie w grupie wydatki jednostek budżetowych o kwotę 13 557 zł w tym:
Zwiększenie w grupie wynagrodzenia i składki
od nich naliczanych o kwotę 33 250 zł
Zmniejszenie w grupie wydatki związane
z realizacja ich statutowych zadań o kwotę
46 807 zł
Zmniejszenie w grupie świadczenia na rzecz osób
fizycznych o kwotę 2 000 zł
Zwiększenie w grupie dotacje na zadania bieżące
o kwotę 92 000 zł
Zwiększenie w grupie wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 6 655 zł
Zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę
30 038 zł w tym:
Zmniejszenie w grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 30 038 zł
Zmniejszenie w grupie wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 38 zł
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§ 2. W Uchwale Budżetowej Powiatu na rok 2011
Nr 17/IV/2011 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia
27 stycznia 2011 roku zmienionej Uchwałą Rady Powiatu
Nowotarskiego nr 19/IV/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r.,
Uchwałą Zarządu Powiatu Nowotarskiego Nr 129/II/2011
z dnia 22 lutego 2011r., Uchwałą Zarządu Powiatu Nowotarskiego nr 137/III/2011 z dnia 1 marca 2011 r.,
Uchwałą Zarządu Powiatu Nowotarskiego Nr 144/III/2011
z dnia 8 marca 2011 r., Uchwałą Zarządu Powiatu Nowotarskiego nr 150/III/2011 z dnia 15 marca 2011 r., Uchwałą Zarządu Powiatu Nowotarskiego Nr 158/III/2011 z dnia
21 marca 2011 r., Uchwałą Rady Powiatu Nowotarskiego nr 29/VI/2011 z dnia 24 marca 2011 r., Uchwałą Zarządu Powiatu Nowotarskiego nr 170/III/2011 z dnia
30 marca 2011 r., Uchwałą Zarządu Powiatu Nowotarskiego Nr 179/IV/2011 z dnia 5 kwietnia 2011 r., Uchwałą
Zarządu Powiatu Nowotarskiego Nr 188/IV/2011 z dnia
12 kwietnia 2011 r., Uchwałą Zarządu Powiatu Nowotarskiego Nr 199/IV/2011 z dnia 19 kwietnia 2011 r., Uchwałą Zarządu Powiatu Nowotarskiego nr 208/IV/2011 z dnia
26 kwietnia 2011 r., Uchwałą Zarządu Powiatu Nowotarskiego nr 213/V/2011 z dnia 10 maja 2011 r., Uchwałą
Zarządu Powiatu Nowotarskiego nr 235/V/2011 z dnia
17 maja 2011r., Uchwałą Zarządu Powiatu Nowotarskiego Nr 250/V/2011 z dnia 24 maja 2011 r., Uchwałą Rady
Powiatu Nowotarskiego nr 46/VIII/2011 z dnia 26 maja 2011 r., Uchwałą Zarządu Powiatu Nowotarskiego
Nr 265/VI/2011 z dnia 2 czerwca 2011 r., Uchwałą Zarządu
Powiatu Nowotarskiego Nr 270/VI/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r., Uchwałą Zarządu Powiatu Nowotarskiego
Nr 275/VI/2011 z dnia 14 czerwca 2011 r., Uchwałą Zarządu Powiatu Nowotarskiego Nr 286/VI/2011 z dnia
21 czerwca 2011 r., Uchwałą Zarządu Powiatu Nowotarskiego Nr 301/VI/2011 z dnia 28 czerwca 2011 r., Uchwałą Rady Powiatu Nowotarskiego nr 52/IX/2011 z dnia
30 czerwca 2011 r., Uchwałą Zarządu Powiatu Nowotarskiego Nr 313/VII/2011 z dnia 5 lipca 2011 r., Uchwałą
Zarządu Powiatu Nowotarskiego Nr 314/VII/2011 z dnia
5 lipca 2011 r., Uchwałą Zarządu Powiatu Nowotarskiego Nr 320/VII/2011 z dnia 12 lipca 2011 r., Uchwałą Zarządu Powiatu Nowotarskiego Nr 328/VII/2011 z dnia
19 lipca 2011 r., Uchwałą Zarządu Powiatu Nowotarskiego Nr 341/VII/2011 z dnia 21 lipca 2011 r., Uchwałą
Zarządu Powiatu Nowotarskiego Nr 351/VII/2011 z dnia
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26 lipca 2011 r., Uchwałą Rady Powiatu Nowotarskiego
Nr 58/X/2011 z dnia 28 lipca 2011 r., Uchwałą Zarządu
Powiatu Nowotarskiego Nr 361/VIII/2011 z dnia 9 sierpnia 2011 r., Uchwałą Zarządu Powiatu Nowotarskiego
Nr 367/VIII/2011 z dnia 17 sierpnia 2011 r., Uchwałą
Zarządu Powiatu Nowotarskiego Nr 381/VIII/2011 z dnia
23 sierpnia 2011 r., Uchwałą Rady Powiatu Nowotarskiego Nr 65/XI/2011 z dnia 25 sierpnia 2011 r., Uchwałą
Zarządu Powiatu Nowotarskiego Nr 391/VIII/2011 z dnia
30 sierpnia 2011 r., Uchwałą Zarządu Powiatu Nowotarskiego Nr 406/IX/2011 z dnia 6 września 2011 r., Uchwałą Zarządu Powiatu Nowotarskiego Nr 430/IX/2011
z dnia 13 września 2011 r., Uchwałą Zarządu Powiatu
Nowotarskiego Nr 436/IX/2011 z dnia 20 września 2011 r.,
Uchwałą Zarządu Powiatu Nowotarskiego Nr 447/IX/2011
z dnia 27 września 2011 r., Uchwałą Rady Powiatu Nowotarskiego Nr 74/XII/2011 z dnia 29 września 2011 r.,
Uchwałą Zarządu Powiatu Nowotarskiego Nr 466/X/2011
z dnia 4 października 2011 r., Uchwałą Zarządu Powiatu
Nowotarskiego Nr 479/X/2011 z dnia 11 października 2011 r., Uchwałą Zarządu Powiatu Nowotarskiego
Nr 489/X/2011 z dnia 18 października 2011 r., Uchwałą
Zarządu Powiatu Nowotarskiego nr 508/X/2011 z dnia
25 października 2011 r., wprowadza się następujące zmiany:
1) W zestawieniu „Dochody budżetu w roku 2011”
wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1
do niniejszej uchwały
2) W zestawieniu „Wydatki budżetu w roku 2011”
wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2
do niniejszej uchwały
3) Załącznik Nr 1 „Wykaz planowanych kwot dotacji
udzielanych z budżetu powiatu w roku 2011” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej
uchwały
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu Nowotarskiego
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w trybie określonym przepisami
szczególnymi.
Przewodniczący Rady Powiatu
Jan Krzak
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UCHWAŁA NR XXXIX/416/10
RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ
z dnia 2 lipca 2010 r.
w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 25 lutego 2009 r. Nr XXIII/229/09
dotyczącej upoważnienia Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Tarnowskiej
oraz Zastępcy Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Tarnowskiej do
podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.
Na podstawie art. 8b, 8c, art. 31 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.) oraz art. 39
ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
Rada Miejska w Dąbrowie Tarnowskiej uchwala, co następuje.
§ 1. Uchyla się uchwałę Nr XXIII/229/09 Rady Miejskiej
w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Dąbrowie Tarnowskiej oraz Zastępcy Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-

łecznej w Dąbrowie Tarnowskiej do podejmowania działań
wobec dłużników alimentacyjnych.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Dąbrowy Tarnowskiej.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dnia
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Bogusława Serwicka

5736

5737
5737

UCHWAŁA NR XII/137/11
RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ
z dnia 27 października 2011 r.
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
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.) i art. 7 ustawy z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r.
Nr 19, poz.115 z późn. zm.), po uzyskaniu pozytywnej
opinii Zarządu Powiatu Dąbrowskiego Rada Miejska
w Dąbrowie Tarnowskiej uchwala co następuje:
§ 1. Zalicza się drogę Laskówka Chorąska - Kobierzyn
o długości 640 m we wsi Laskówka Chorąska w gminie
Dąbrowa Tarnowska, określoną w załączniku do niniejszej

uchwały do kategorii dróg gminnych i ustala się jej położenie oraz przebieg zgodnie z tym załącznikiem.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Dąbrowy Tarnowskiej.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Knutelski

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 543

– 37464 –

Poz. 5737
Załącznik
do uchwały Nr XII/137/11
Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej
z dnia 27 października 2011 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Knutelski
5737

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 543

– 37464 –

Poz. 5738

5738
5738

UCHWAŁA NR X/63/2011
RADY MIEJSKIEJ W LIBIĄŻU
z dnia 21 października 2011 r.
w sprawie zmiany Statutu Świetlicy Środowiskowej w Libiążu
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15), art. 40 ust. 2 pkt 2)
i art. 41 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 17 ust. 1
pkt 12) i art. 71 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (t.j. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362
z późn. zm.) w związku z Uchwałą Nr XL/254/2010 Rady
Miejskiej w Libiążu z 27 kwietnia 2010 r. Rada Miejska
w Libiążu uchwala, co następuje:

§ 1.
1. Uchwala się zmianę Statutu Świetlicy Środowiskowej
w Libiążu, nadanego Uchwałą Nr XL/254/2010 Rady
Miejskiej w Libiążu z 27 kwietnia 2010 r.
2. Statut Świetlicy Środowiskowej otrzymuje brzmienie
jak w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący
Bogumiła Latko

Załącznik
do uchwały Nr X/63/2011
Rady Miejskiej w Libiążu
z dnia 21 października 2011 r.
STATUT
Świetlicy Środowiskowej w Libiążu
I Postanowienia ogólne
§ 1.
1. Świetlica Środowiskowa w Libiążu zwana dalej
„Świetlicą” jest samodzielną jednostką organizacyjną systemu pomocy społecznej Gminy Libiąż.
2. Świetlica jest placówką opiekuńczo-wychowawczą
wsparcia dziennego i działa na podstawie przepisów
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. pomocy społecznej
(tj. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)
3. Obszarem działania Świetlicy jest teren Gminy Libiąż.
4. Nadzór nad działalnością Świetlicy sprawuje Burmistrz Libiąża.
5. Pobyt w Świetlicy jest nieodpłatny i dobrowolny.
6. Siedziba Świetlicy mieści się w Libiążu, przy ul. Górniczej 11.
7. Filia Świetlicy mieści się w Libiążu, przy ul. Oświęcimskiej 79.
II Cele i zadania
§ 2.
1. Świetlica jest publiczną placówką obejmującą w czasie wolnym od zajęć szkolnych opieką dzienną dzieci
z rodzin ubogich, niewydolnych wychowawczo i zagrożonych wykluczeniem społecznym
2. Do Świetlicy są przyjmowane dzieci od 6 roku życia,
uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów do
ukończenia 16 roku życia, za zgodą ich rodziców lub
opiekunów.
3. Świetlica Środowiskowa funkcjonuje przez okres
całego roku kalendarzowego (łącznie z feriami
i wakacjami) 5 dni w tygodniu, co najmniej 6 godzin
dziennie.

§ 3. Do zadań Świetlicy należy w szczególności:
1. Zapewnienie dzieciom i młodzieży opieki oraz możliwości konstruktywnego spędzania czasu wolnego,
organizacja zabaw i zajęć sportowych.
2. Realizacja programów i warsztatów szkoleniowych na
temat współczesnych zagrożeń cywilizacji (uzależnienia, itp.).
3. Pomoc w nauce, rozwiązywaniu problemów rodzinnych i szkolnych.
4. Wspieranie rozwoju dziecka poprzez umożliwienie
kształcenia, rozwój zainteresowań.
5. Stała współpraca z rodziną.
6. Współpraca ze szkołą, Ośrodkiem Pomocy Społecznej
oraz innymi instytucjami w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.
7. Zapewnienie uczestnikom zajęć posiłku dostosowanego do pory dnia i czasu przebywania w Świetlicy.
8. Zapewnienie dzieciom i młodzieży wyposażenia
w przedmioty potrzebne do zajęć.
III Organizacja Świetlicy.
§ 4.
1. Świetlicą kieruje i reprezentuje ją na zewnątrz Dyrektor Świetlicy.
2. Dyrektora Świetlicy zatrudnia i zwalnia Burmistrz
Libiąża. Burmistrz Libiąża wykonuje pozostałe czynności wynikające z przepisów prawa pracy w stosunku do Dyrektora Świetlicy.
3. Dyrektor Świetlicy realizuje cele i zadania Świetlicy na
podstawie upoważnienia Burmistrza Libiąża m.in.
w zakresie wydawania decyzji administracyjnych.
4. Dyrektor Świetlicy odpowiada za całokształt działalności Świetlicy, a do jego zadań należy:
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a)
b)
c)
d)

kierowanie działalnością Świetlicy,
troska o bazę lokalową i dydaktyczną,
zatrudnianie kadry,
sprawowanie wewnętrznego nadzoru organizacyjnego Świetlicy,
e) ustalanie regulaminu organizacyjnego Świetlicy,
f) przyjmowanie skarg i wniosków,
g) prowadzenie wymaganej dokumentacji,
h) prowadzenie prawidłowej gospodarki finansowej,
i) przestrzeganie przepisów prawa w zakresie
prowadzonej działalności.
5. Dyrektor Świetlicy jest pracodawcą w stosunku do
pracowników zatrudnionych w Świetlicy.
6. W Świetlicy tworzy się następujące stanowiska pracy:
a) Główny Księgowy – 1/8 etatu,
b) Księgowy – 1 etat,
c) Pedagog – 1/4 etatu,
d) Wychowawca – 3 etaty,
e) Pracownik socjalny – 1 etat,
f) Stanowisko do spraw obsługi administracyjno –
kadrowej – 3/8 etatu,
g) Sprzątająca – 1 etat,
h) Pracownik gospodarczy – 1/2 etatu.
7. Pracownicy powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje w zależności od rodzaju zleconych obowiązków
oraz właściwą postawę moralną.
8. Pracownicy Świetlicy mają obowiązek:
a) realizować program Świetlicy,
b) prowadzić określoną dla Świetlicy dokumentację,
c) rzetelnie prowadzić zajęcia,
d) posiadać nienaganny stosunek do wychowanków Świetlicy,
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e) przestrzegać przepisów bhp,
f) przestrzegać tajemnicy służbowej.
9. Zmniejszenie lub zwiększenie zatrudnienia w Świetlicy, w stosunku do ilości etatów określonych w § 4
ust. 5, wymaga konsultacji z Burmistrzem Libiąża
i jego zgody wyrażonej w formie pisemnej.
§ 5.
1. Organizację Świetlicy i jej wewnętrzną strukturę określa Regulamin Organizacyjny nadany przez Dyrektora Świetlicy.
2. Regulamin Organizacyjny określa szczegółowo organizację pracy w Świetlicy, sprawy kadrowe, w tym
zakresy czynności i podległość służbową pracowników, zasady zastępstw, standardy usług i obowiązującą dokumentację, w tym zasady przyjęć do Świetlicy i pobytu w Świetlicy.
IV Gospodarka finansowa
§ 6.
1. Świetlica prowadzi gospodarkę finansową i rozlicza
się z budżetem Gminy na zasadach określonych
w odrębnych przepisach.
2. Dochody i wydatki Świetlicy są objęte budżetem
Gminy Libiąż.
V Postanowienia końcowe
§ 7. Zmiany Statutu mogą być
w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

dokonywane

Przewodniczący
Bogumiła Latko
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UCHWAŁA NR XI/87/11
RADY GMINY LIPINKI
z dnia 27 października 2011 r.
w sprawie ustalenia górnej stawki opłat za usuwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych stałych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz
art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2005 r.
Nr 236 poz. 2008 ze zm.) Rada Gminy Lipinki uchwala,
co następuje:
§ 1. Ustala się górne stawki opłat ponoszonych
przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie
usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
stałych:
1. za każdą osobę faktycznie zamieszkałą w budynku
mieszkalnym w wysokości – 7,30 zł plus obowiązujący podatek VAT za kwartał
5739

2. jeżeli w budynku mieszkalnym przebywa więcej niż
5 osób wówczas opłatę ustala się jak za 5 osób.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Lipinki.
§ 3. Traci moc uchwała nr XIII/101/08 Rady Gminy
Lipinki z dnia 15 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia górnej stawki opłat za usuwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych stałych.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.
Przewodniczący Rady Gminy
Bogdan Czeluśniak
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UCHWAŁA NR XI/65/11
RADY GMINY MOSZCZENICA
z dnia 15 listopada 2011 r.
w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2011 oraz zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2011
Nr IV/17/11 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 stycznia 2011 roku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 237
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.) - Rada
Gminy Moszczenica uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Moszczenica w następujący sposób:
1. Dochody budżetu gminy ulegają zmniejszeniu o kwotę
1.901.753,- złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do
uchwały.
Po dokonanych zmianach dochody budżetu gminy
wynoszą - 17.332.826,09 zł, w tym:
dochody bieżące – 13.156.943,09 zł,
dochody majątkowe – 4.175.883,00 zł.
2. Wydatki budżetu gminy ulegają zmniejszeniu o kwotę
765.753,- złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2, Nr 2.1,
i 2.2 do niniejszej uchwały.
Wydatki budżetu po dokonanych zmianach wynoszą
– 20.669.414,09 zł
W tym:
1) Wydatki bieżące budżetu – 11.650.646,09 zł,
w tym:
a) Wydatki bieżące jednostek budżetowych
w kwocie łącznej – 7.709.863,09 zł, z czego:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od
nich naliczane – 5.784.952,60 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –
1.924.910,49 zł;
b) Wydatki na dotacje na zadania bieżące –
258.321,- zł;
c) Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.654.316,- zł;
d) Wydatki bieżące na programy finansowane
z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie
698.146,- zł; z czego:
- Ze środków pochodzących z Unii Europejskiej – 560.855,- zł.
e) Wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji
udzielonych przez Gminę Moszczenica lub
planowanych do udzielenia, przypadające
do spłaty w roku 2011 – w łącznej kwocie
50.000,- zł;

f) Wydatki na obsługę długu publicznego
280.000 zł.
2) Wydatki majątkowe budżetu – 9.018.768,- zł,
w tym:
a) Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 9.018.768,- zł; z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie
4.924.816,- zł; w tym:
- ze środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej – 2.521.372,- zł;
3. Deficyt budżetu po zmianach wynosi 3.336.588,- złotych
i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3.017.000,- złotych,
- wolnych środków - 319.588,- złotych.
4. Przychody budżetu ulegają zwiększeniu o kwotę
1.136.000,- złotych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do
niniejszej uchwały i wynoszą 4.055.588,- złotych,
5. Rozchody budżetu wynoszą 719.000,- złotych.
§ 2. W § 3 ust. 3 Uchwały budżetowej Gminy Moszczenica na rok 2011 Nr IV/17/11 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 stycznia 2011r. otrzymuje brzmienie:
1. „Ustala się limit zobowiązań z tytułu:
1) Kredytów zaciąganych w roku 2011 w kwocie
1.925.000,- zł, z czego:
a) na sfinansowanie planowanego deficytu
budżetu 1.206.000,- zł,
b) na spłatę zaciągniętych wcześniej kredytów
i pożyczek 719.000,- zł,
2) pożyczek zaciąganych w roku 2011 na kwotę
1.811.000,- zł, w tym na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.811.000,- zł”
§ 3. Wydatki budżetu gminy obejmujące planowane
kwoty dotacji udzielane w roku 2011 ulegają zmianom
zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Barbara Bożena Warzecha
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XI/65/11
Rady Gminy Moszczenica
z dnia 15 listopada 2011 r.

Zmiany dochodów budżetu gminy
Lp.
1

2

3

4

5

6

Nazwa

Dz.

Gospodarka mieszkaniowa
Dochody bieżące
w tym:
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym
charakterze
- wpływy z usług
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane
z ich poborem
Dochody bieżące
w tym:
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Oświata i wychowanie
Dochody bieżące
w tym:
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym
charakterze
- wpływy z usług
- pozostałe odsetki
Pomoc społeczna
Dochody bieżące
w tym:
- wpływy z usług
- pozostałe odsetki
Edukacyjna opieka wychowawcza
Dochody bieżące
w tym:
- pozostałe odsetki
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Dochody bieżące
w tym:
- wpływy z różnych dochodów
Dochody majątkowe
w tym:
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz
ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich /środki UE/
Ogółem:
w tym:
- dochody bieżące
w tym ze środków UE
- dochody majątkowe
w tym ze środków UE

700

DOCHODY
Zwiększenia Zmniejszenia
8.000
8.000
4.000

756

4.000
1.640

1.640

801

1.640
5.070
5.070
120

852

854

4.800
150
1.040
1.040
600
440
190
190
190

900

1.917.693
544.200
544.200
1.373.493
1.373.493

15.940

1.917.693

15.940
-

544.200
1.373.493
1.373.493
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XI/65/11
Rady Gminy Moszczenica
z dnia 15 listopada 2011 r.

Zmiany wydatków budżetu gminy Moszczenica na 2011 rok
Lp.

Nazwa

Dz.

1

Transport i łączność
Drogi publiczne powiatowe
w tym:
- wydatki majątkowe
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
w tym:
- wydatki bieżące
Administracja publiczna
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu
w tym:
- wydatki bieżące
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
w tym:
- wydatki bieżące
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych
w tym:
- wydatki bieżące
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
w tym:
- wydatki bieżące
Przedszkola
w tym:
- wydatki bieżące
Gimnazja
w tym:
- wydatki bieżące
Ochrona zdrowia
Szpitale ogólne
w tym:
- wydatki bieżące
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
w tym:
- wydatki bieżące
Pomoc społeczna
Domy pomocy społecznej
w tym:
- wydatki bieżące
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego
w tym:
- wydatki bieżące
Ośrodki pomocy społecznej
w tym:

600

2

3

4

5

6

7

Rozdz.
60014

WYDATKI
Zwiększenia Zmniejszenia
60.000
60.000
60.000

700
70005

6.000
6.000
6.000
16.000
12.000

750

75075

12.000
4.000
4.000
1.189

756

75647

1.189

80101

1.189
11.170
400

80104

400
3.000

80110

3.000
7.770

85111

7.770
3.640
2.000

85154

2.000
1.640

85202

1.640
25.650
24.610

85212

24.610
40

85219

40
1.000

801

851

852

5.410

5.410
5.410
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- wydatki bieżące
Edukacyjna opieka wychowawcza
Świetlice szkolne
w tym:
- wydatki bieżące
Pomoc materialna dla uczniów
w tym:
- wydatki bieżące
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
w tym:
- wydatki majątkowe
Ogółem:
w tym:
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe

Poz. 5740
1.000
7.001

854
85401

500
500
500

85415

7.001

90001

7.001
1.000
1.000

771.493
771.493

1.000
71.650

771.493
837.403

70.650
1.000

5.910
831.493

900

Przewodniczący Rady Gminy
Barbara Bożena Warzecha
Załącznik Nr 2.1
do uchwały Nr XI/65/11
Rady Gminy Moszczenica
z dnia 15 listopada 2011 r.
Zmiany planu wydatków bieżących budżetu gminy Moszczenica na 2011 rok
Lp.

Dz.

1

700

Rozdz.
70005

2

750
75022

75075

3

756

75647

Nazwa - Treść
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
w tym:
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
Administracja publiczna
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu
w tym:
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
w tym:
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych
w tym:
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

Kwota
Zwiększ. Zmniejsz.
6.000
6.000
6.000
6.000
16.000
16.000
1.500
1.500
10.500
4.000
4.000
4.000
1.189

1.189
1.189
1.189
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4

801
80101

80104

80110

5

851
85111
85154

6

852
85202

85212

85219

7

854
85401
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Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
w tym:
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
Przedszkola
w tym:
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
Gimnazja
w tym:
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych
4.wydatki na programy finansowane z udziałem środków, których
mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
Ochrona zdrowia
Szpitale ogólne
2. wydatki na dotacje na zadania bieżące
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
w tym:
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
Pomoc społeczna
Domy pomocy społecznej
w tym:
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
w tym:
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
Ośrodki pomocy społecznej
w tym:
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
Edukacyjna opieka wychowawcza
Świetlice szkolne
w tym:
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych

Poz. 5740
11.170
400

5.410

400
400
3.000
3.000
3.000
7.770

5.410

7.140

5.130

7.140
-

5.130

630
-

280

3.640
2.000
2.000
1.640
1.640
550
1.090
25.650
24.610
24.610
24.610
40

40
40
1.000
1.000
1.000
7.001

500
500
400
300
100
100
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Poz. 5740

Pomoc materialna dla uczniów
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych
RAZEM wydatki bieżące:
w tym:
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
2. wydatki na dotacje na zadania bieżące
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych
4.wydatki na programy finansowane z udziałem środków, których
mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3

7.001
7.001
70.650

5.910

50.519

5.530

7.690
42.829

300
5.230

2.000
18.131
-

100
280

Przewodniczący Rady Gminy
Barbara Bożena Warzecha
Załącznik Nr 2.2
do uchwały Nr XI/65/11
Rady Gminy Moszczenica
z dnia 15 listopada 2011 r.
Zmiany planu wydatków majątkowych budżetu gminy Moszczenica na 2011 /w złotych/
Nakłady ogółem
Dz

Rdz.

600
60014

900
90001

Wyszczególnienie

Zwiększe- Zmniejszenia
nia

Transport i łączność
Drogi publiczne powiatowe
- dofinansowanie modernizacji dróg powiatowych i budowy chodników
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
- zakup beczki asenizacyjnej
kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Moszczenica
w tym:
- rozbudowa kanalizacji ściekowej,
- budowa oczyszczalni przyzagrodowych
w tym:
programy z pomocy zagranicznej
Ogółem:
w tym:
programy z pomocy zagranicznej

60.000

1.000
1.000
1.000

771.493
771.493

Źródła finansowania
Dotacje
Środki
Fundusze Budżet
własne
UE
państwa
-60.000
-60.000
-60.000
-216.074
-216.074
+1.000

-554.419
-554.419

771.493
-

-219.224
+2.150

-552.269
-2.150

Inne
źródła

771.493

771.493

-217.074

-554.419

1.000

831.493

-276.074

-554.419

-

-

-

771.493

-217.074

-554.419

-

-

Przewodniczący Rady Gminy Barbara Bożena Warzecha
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XI/65/11
Rady Gminy Moszczenica
z dnia 15 listopada 2011 r.
Przychody i rozchody budżetu gminy Moszczenica w 2011 roku (w złotych)

1.
2.

Dochody ogółem
Wydatki ogółem

17.332.826,09 zł
20.669.414,09 zł

3.

Wynik (deficyt)

3.336.588,00 zł

4.
5.

Przychody budżetu
Rozchody budżetu

4.055.588,00 zł
719.000,00 zł
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Poz. 5740

Przychody budżetu Gminy Moszczenica
§
952

950

Przychody - nazwa
Przychody z zaciągniętych pożyczek
i kredytów na rynku krajowym
w tym:
- pożyczka na kanalizację
i oczyszczalnie ścieków – 1.811.000,- zł,
- kredyt na zadania inwestycy.– 789.000,- zł
Wolne środki roku, o których mowa w art. 217 ust.2
pkt 6 ustawy
Razem przychody

Zwiększ.
1.136.000,-

Zmniejsz.
-

Stan przychodów po
zmianach
3.736.000,-

-

-

319.588,-

1.136.000,-

-

4.055.588,-

Rozchody budżetu Gminy Moszczenica
Lp.

§

1.

992

Rozchody - nazwa
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów
w tym:
- spłata kredytu BSR Kraków - 300.000,- zł
- spłata kredytu BS Biecz - 360.000,- zł,
- spłata pożyczki WFOŚiGW - 59.000,- zł
Razem rozchody

Plan na 2011 rok
719.000,-

719.000,Przewodniczący Rady Gminy
Barbara Bożena Warzecha
Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XI/65/11
Rady Gminy Moszczenica
z dnia 15 listopada 2011 r.

Zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Moszczenica w roku 2011
Dla jednostek
Dla jednostek spoza
sektora finansów
sektora finansów
Dział Rozdział
Nazwa
publicznych
publicznych
z budżetu
Zwiększ. Zmniejsz. Zwiększ.
Zmniejsz.
600
Transport i łączność
60.000
60014 Drogi publiczne powia- dotacja celowa na zadania
60.000
towe
inwestycyjne
851
Ochrona zdrowia
2.000
85111
Szpitale ogólne
Dotacja celowa na zadania
2.000
bieżące
Razem:
2.000
60.000
Rodzaj dotacji

Ogółem. dotacje - -58.000,- zł
w tym:
- dotacje podmiotowe - 0,- zł
- dotacje celowe - -58.000 ,- zł
z tego:
- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących +2.000 ,- zł
- dotacje celowe inwestycyjne -60.000,- zł
Przewodniczący Rady Gminy
Barbara Bożena Warzecha
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UCHWAŁA NR XI/66/11
RADY GMINY MOSZCZENICA
z dnia 15 listopada 2011 r.
w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
Działając na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8, art. 40
ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami), art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95,
poz. 613 z późn. zmianami), Rada Gminy Moszczenica
uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się następujące roczne stawki podatku
od nieruchomości:
1. Od gruntów:
1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków
- 0.69 zł od 1 m2 powierzchni
2) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych
- 3.35 zł od 1 ha powierzchni
3) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
- 0.22 zł od 1 m2 powierzchni
2. Od budynków lub ich części:
1) mieszkalnych
- 0.50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub
ich części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej
- 15.00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym
- 7.23 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
4) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności
leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające
tych świadczeń
- 3.76 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
5) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
- 4.00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
3. Od budowli - 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych.
§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXXVII/268/10 Rady
Gminy Moszczenica z dnia 29 października 2010 r.
w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego i ma zastosowanie do podatku należnego od 2012 r.
Przewodniczący Rady Gminy
Barbara Bożena Warzecha

5741

5742
5742

UCHWAŁA NR XI/67/11
RADY GMINY MOSZCZENICA
z dnia 15 listopada 2011 r.
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zmianami),
art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 2010 r. Nr 95, poz. 613,
z póź, zmianami), Rada Gminy Moszczenica uchwala, co
następuje:
§ 1.
1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:
a) grunty, budynki lub ich części, budowle wykorzystywane do celów sportowych, kulturalnych,
pomocy społecznej, ochrony przeciwpożarowej,
z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia
działalności gospodarczej,
b) grunty, budynki lub ich części, stanowiące mienie komunalne, nie oddane w posiadanie zależne osobom trzecim,
5742

c) grunty stanowiące drogi niepubliczne, oznaczone w ewidencji gruntów symbolem „dr”, z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia
działalności gospodarczej.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XI/62/07 Rady Gminy
w Moszczenicy z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie
zwolnień w podatku od nieruchomości.
§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego i ma zastosowanie do podatku należnego od 2012 r.
Przewodniczący Rady Gminy
Barbara Bożena Warzecha
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UCHWAŁA NR XI/68/11
RADY GMINY MOSZCZENICA
z dnia 15 listopada 2011 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego
na 2012 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zmianami)
i art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, z późn.
zmianami), Rada Gminy Moszczenica uchwala, co następuje:
§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta ustaloną
Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2011 r. w sprawie średniej
ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów
2011 r. (M.P. Nr 95, poz. 969) z kwoty 74,18 zł za 1 dt, do

kwoty 55,91 zł za 1 dt, przyjmowanej jako podstawa
obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Moszczenica na 2012 r.
§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Barbara Bożena Warzecha

5743

5744
5744

UCHWAŁA NR XI/69/11
RADY GMINY MOSZCZENICA
z dnia 15 listopada 2011 r.
w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych do podatku od nieruchomości,
rolnego i leśnego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zmianami) art.
6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613,
z późn. zmianami), art. 6 a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r.
Nr 136, poz. 969, z późn. zmianami), oraz art. 6 ust. 9
ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym
(Dz.U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682, z późn. zmianami)
Rada Gminy Moszczenica uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Określa się wzór informacji w sprawie podatku od
nieruchomości, rolnego i leśnego stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Określa się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej
uchwały.

3. Określa się wzór deklaracji na podatek rolny stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Określa się wzór deklaracji na podatek leśny stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Nr II//8/2002 Rady Gminy
w Moszczenicy z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2012 r.
Przewodniczący Rady Gminy
Barbara Bożena Warzecha
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UCHWAŁA NR XI/70/11
RADY GMINY MOSZCZENICA
z dnia 15 listopada 2011 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Moszczenica
Działając na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 8, art. 40 ust. 1,
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 10 ust. 1
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.) Rada
Gminy Moszczenica uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się roczne stawki podatku od jednego
środka transportowego w wysokości określonej w załącznikach Nr 1-4 do niniejszej uchwały.

ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Moszczenica.
§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.
Przewodniczący Rady Gminy
Barbara Bożena Warzecha

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXXVII/271/10 Rady Gminy Moszczenica z dnia 29 października 2010 r. w sprawie

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XI/70/11
Rady Gminy Moszczenica
z dnia 15 listopada 2011 r.
STAWKI PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH NA TERENIE GMINY MOSZCZENICA WYNOSZĄ
(od pojazdów określonych w art. 8 pkt 1, pkt 3, pkt 5, pkt 7)
RODZAJ I DOPUSZCZALNA MASA CAŁKOWITA (DMC)
POJAZDU SAMOCHODOWEGO

Lp.
1
1.1
1.2
1.3
2.

2
Samochód ciężarowy o DMC powyżej 3,5 tony do 5,5 ton włącznie
Samochód ciężarowy o DMC powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie
Samochód ciężarowy o DMC powyżej 9 ton i poniżej 12 ton
Ciągnik siodłowy i balastowy o DMC zespołu pojazdów od 3,5 ton
i poniżej 12 ton
Przyczepa i naczepa o DMC zespołu pojazdów od 7 ton i poniżej 12 ton
(z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną
przez podatnika podatku rolnego)
Autobusy z liczbą miejsc do siedzenia mniejszą niż 30
Autobusy z liczbą miejsc do siedzenia równą i wyższą niż 30

3.

4.1
4.2

STAWKI PODATKU
NA TERENIE GMINY MOSZCZENICA OD 1 POJAZDU
3
390,00 zł
650,00 zł
780,00 zł
720,00 zł
780,00 zł

910,00 zł
1.150,00 zł
Przewodniczący Rady Gminy
Barbara Bożena Warzecha
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XI/70/11
Rady Gminy Moszczenica
z dnia 15 listopada 2011 r.

STAWKI PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH NA TERENIE GMINY MOSZCZENICA WYNOSZĄ
(od pojazdów określonych w art. 8 pkt 2)

Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE
Liczba osi
i dopuszczalna masa całkowita (DMC)

1
2
1.Samochód ciężarowy o 2 osiach o DMC:
1.1 nie mniej niż 12 ton i mniej niż 13 ton

STAWKI PODATKU NA TERENIE
GMINY MOSZCZENICA OD 1 POJAZDU
Zawieszenie osi pneumatyczne
Inne systemy
i uznane za równoważne
zawieszenia osi
8
9
1.210,00 zł

1.210,00 zł

Dziennik Urzędowy
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1.2 nie mniej niż 13 ton i mniej niż 14 ton
1.3 nie mniej niż 14 ton i mniej niż 15 ton
1.4 nie mniej niż 15 ton i więcej
2.Samochód ciężarowy o 3 osiach o DMC:
2.1 nie mniej niż 12 ton i mniej niż 17 ton
2.2 nie mniej niż 17 ton i mniej niż 19 ton
2.3 nie mniej niż 19 ton i mniej niż 21 ton
2.4 nie mniej niż 21 ton i mniej niż 23 tony
2.5 nie mniej niż 23 tony i mniej niż 25 ton
2.6 nie mniej niż 25 ton i więcej
3.Samochód ciężarowy o 4 osiach i więcej o DMC:
3.1 nie mniej niż 12 ton i mniej niż 25 ton
3.2 nie mniej niż 25 ton i mniej niż 27 ton
3.3 nie mniej niż 27 ton i mniej niż 29 ton
3.4 nie mniej niż 29 ton i mniej niż 31 tony
3.5 nie mniej niż 31 ton i więcej

Poz. 5745
1.220,00 zł
1.230,00 zł
1.240,00 zł

1.220,00 zł
1.230,00 zł
1.310,00 zł

1.410,00 zł
1.420,00 zł
1.430,00 zł
1.440,00 zł
1.450,00 zł
1.460,00 zł

1.410,00 zł
1.420,00 zł
1.430,00 zł
1.440,00 zł
1.650,00 zł
1.660,00 zł

1.610,00 zł
1.620,00 zł
1.630,00 zł
1.730,00 zł
1.740,00 zł

1.610,00 zł
1.620,00 zł
1.730,00 zł
2.560,00 zł
2.570,00 zł

Przewodniczący Rady Gminy Barbara Bożena Warzecha
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XI/70/11
Rady Gminy Moszczenica
z dnia 15 listopada 2011 r.
STAWKI PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH NA TERENIE GMINY MOSZCZENICA WYNOSZĄ
(od pojazdów określonych w art. 8 pkt 4)
WYSZCZEGÓLNIENIE

STAWKI PODATKU NA TERENIE
GMINY MOSZCZENICA OD 1 POJAZDU
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (DMC) zespołu
Lp.
Zawieszenie osi
Inne systemy zapojazdów; ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy
wieszenia osi
pneumatyczne i uznane
+ przyczepa
za równoważne
1
2
3
4
1.Ciągnik siodłowy lub balastowy o 2 osiach i DMC zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik siodłowy + przyczepa
1.1 nie mniej niż 12 ton i mniej niż 18 ton
1.150,00 zł
1.150,00 zł
1.2 nie mniej niż 18 ton i mniej niż 25 ton
1.160,00 zł
1.160,00 zł
1.3 nie mniej niż 25 ton i mniej niż 31 ton
1.170,00 zł
1.170,00 zł
1.4 nie mniej niż 31 ton i do 36 ton włącznie
1.480,00 zł
2.030,00zł
1.5 powyżej 36 ton
1.490,00 zł
2.040,00 zł
2. Ciągnik siodłowy lub balastowy o 3 osiach i DMC zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik
siodłowy + przyczepa
2.1 nie mniej niż 12 ton i do 36 ton włącznie
1.310,00 zł
1.800,00 zł
2.2 powyżej 36 ton i mniej niż 40 tony
1.490,00 zł
1.810,00 zł
2.3 nie mniej niż 40 ton i więcej
1.800,00 zł
2.670,00 zł
Przewodniczący Rady Gminy Barbara Bożena Warzecha
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Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XI/70/11
Rady Gminy Moszczenica
z dnia 15 listopada 2011 r.

STAWKI PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH NA TERENIE GMINY MOSZCZENICA WYNOSZĄ
(od pojazdów określonych w art. 8 pkt 6)
STAWKI PODATKU NA TERENIE
GMINY MOSZCZENICA OD 1 POJAZDU
Zawieszenie osi pneumatyczInne systemy
ne i uznane za równoważne
zawieszenia osi
3
4

WYSZCZEGÓLNIENIE
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (DMC)
Lp.
zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd
silnikowy
1
2
1.Przyczepy i naczepy o jednej osi i DMC:
1.1 nie mniej niż 12 ton i mniej niż 18 ton
1.2 nie mniej niż 18 ton i mniej niż 25 ton
1.3 nie mniej niż 25 ton i do 36 ton włącznie
1.4 powyżej 36 ton
2.Przyczepy i naczepy o dwóch osiach i DMC:
2.1 nie mniej niż 12 ton i mniej niż 28 ton
2.2 nie mniej niż 28 ton i mniej niż 33 tony
2.3 nie mniej niż 33 ton i do 36 ton włącznie
2.4 powyżej 36 ton i mniej niż 38 ton
2.5 nie mniej niż 38 ton i powyżej
3.Przyczepy i naczepy o trzech osiach i DMC:
3.1 nie mniej niż 12 ton i do 36 ton włącznie
3.2 powyżej 36 ton i mniej niż 38 ton
3.3 nie mniej niż 38 ton i powyżej

910,00 zł
920,00 zł
930,00 zł
1.150,00 zł

910,00 zł
920,00 zł
930,00 zł
1.150,00 zł

910,00 zł
920,00 zł
930,00 zł
1.150,00 zł
1.200,00 zł

910,00 zł
920,00 zł
1.350,00 zł
1.360,00 zł
1.780,00 zł

1.000,00 zł
1.150,00 zł
1.302,00 zł

1.000,00 zł
1.150,00 zł
1.340,00 zł

z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.
Przewodniczący Rady Gminy
Barbara Bożena Warzecha
5745

5746
5746

UCHWAŁA NR XI/73/11
RADY GMINY MOSZCZENICA
z dnia 15 listopada 2011 r.
w sprawie odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola gminne
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.) i art. 14 ust. 5 ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Gminy
Moszczenica uchwala, co następuje:
§ 1. Świadczenia udzielane w przedszkolach prowadzonych przez Gminę w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określone w odrębnych przepisach, realizowane są bezpłatnie w zakresie 5 godzin dziennie, od godziny 8.00 do godziny 13.00.
§ 2.
1. Świadczenia udzielane przez przedszkola w czasie
przekraczającym 5 godzin dziennie (wykraczające
poza podstawę programową ) obejmują:
1) realizowanie zajęć opiekuńczo – wychowawczych w zakresie:

a) fachowej opieki pedagogicznej
b) zapewnienia bezpieczeństwa podczas pobytu dzieci w przedszkolu,
c) nadzoru nad dzieckiem w trakcie jego samodzielnych, indywidualnych i grupowych
zabaw w pomieszczeniach i na zewnątrz,
d) organizowania zajęć sportowych i imprez
okolicznościowych,
e) realizacji zajęć dodatkowych (j. angielski,
rytmika, gimnastyka korekcyjna, religia)
f) prowadzenia zajęć relaksacyjno – wyciszających.
2. Ustala się opłatę za świadczenia, o którym mowa
w ust. 1 w wysokości 1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę zajęć.
3. Opłata, o której mowa w § 2, ust. 2 wnoszona jest
przez rodziców (opiekunów prawnych) do dnia
10 każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni.
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§ 3.
1. Rodzice (opiekunowie prawni) deklarują dzienną liczbę godzin korzystania w danym roku szkolnym przez
dziecko ze świadczeń opiekuńczo – wychowawczych,
o których mowa w § 2.
2. Szczegółowy zakres świadczeń udzielanych przez
przedszkola, zasady korzystania z opieki przedszkolnej, wysokość oraz zasady pobierania opłat za
świadczone usługi reguluje umowa cywilnoprawna
zawierana na dany rok szkolny pomiędzy dyrektorem
przedszkola a rodzicami lub opiekunami prawnymi
dziecka.

Poz. 5746,5747

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Moszczenica.
§ 5. Traci moc Uchwała Nr VII/41/11 Rady Gminy
Moszczenica z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola
gminne.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Barbara Bożena Warzecha
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UCHWAŁA NR XI/94/11
RADY GMINY SIEPRAW
z dnia 26 października 2011 r.
w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych
na terenie Gminy Siepraw
Na podstawie art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991
r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572
z późn. zm.)1, art. 18 ust. 2 pkt 14 a i 39 ust. 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.
U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami)2
Rada Gminy Siepraw uchwala, co następuje:
1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r.
Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131,
poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r.
Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r.
Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120,
poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70,
poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618
oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458
i Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705 oraz z 2010 r. Nr 44
poz. 250 i Nr 54 poz., 320., Nr 127 poz. 857 i Nr 148 poz. 991
z 2011 Nr 106 poz. 622, 112 poz. 654, Nr 139 poz. 814, Nr 149
poz. 887 i 205 poz. 1206.
2
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone
zostały w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806;
z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r.
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; 2005 r. Nr 172,
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181,

§ 1. Uchwala się Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Siepraw w brzmieniu jak załącznik do uchwały.
§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXXII/236/2005 Rady
Gminy Siepraw z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy
Siepraw (Dz. Urz. W. Małop. Nr 313, poz. 2282 zm.
Nr 313, poz. 2283, z 2007 Nr 739, poz. 484, z 2009
Nr 777, poz. 6095).
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z mocą od 1 stycznia 2012 r.
Przewodniczący Rady Gminy
Tadeusz Żaba
poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974,
Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,
poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241,
z 2010 r. Nr 28, poz. 142 oraz poz. 146, Nr 40, poz. 230
i Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117,
poz. 679, Nr 134, poz. 777 i 149 poz. 887.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XI/94/11
Rady Gminy Siepraw
z dnia 26 października 2011 r.
Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych
na terenie Gminy Siepraw
§ 1. Ilekroć mowa w regulaminie o:
1) Gminie - jest to Gmina Siepraw;
2) Wójcie - jest to Wójt Gminy Siepraw;
3) Urzędzie Gminy - jest to Urząd Gminy Siepraw;

4) Ustawie - jest to ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256
poz. 2572 z późniejszymi zmianami)1.
§ 2. Regulamin określa:

1

Zmiany tekstu jednolitego wymienione jak przpis 1
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1) sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego w zależności od sytuacji materialnej
uczniów i ich rodzin oraz innych okoliczności,
o których mowa w art. 90d ust. 1 ustawy;
2) formy, w jakich udziela się stypendium szkolnego w zależności od potrzeb uczniów;
3) tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego;

Poz. 5747
4) tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego;
dla uczniów, zamieszkałych na terenie Gminy.
§ 3.

1. Ustala się następujące kategorie stypendium szkolnego i ich miesięczną wysokość:

Kategoria
stypendium

Dochód na osobę w rodzinie w złotych

Miesięczna wysokość
stypendium złotych

I
II

Do 250
Powyżej 250 do kwoty określonej w art. 8 Ustawy o pomocy
społecznej

od 100 do 130
od 75 do 100

2. W przypadku, gdy środki finansowe, nie wystarczają na
uwzględnienie wszystkich wniosków uczniów spełniających kryteria określone w ustawie dla otrzymania stypendium szkolnego, Wójt rozpatruje w pierwszej kolejności wnioski o stypendium szkolne dla uczniów z rodzin
wielodzietnych objętych pomocą społeczną przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieprawiu.
§ 4. Stypendium szkolne może być udzielane we
wszystkich formach, jakie ustawa dopuszcza.
§ 5.
1. Wnioski o stypendium szkolne na dany rok szkolny
winny być składane w Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej w Sieprawiu z zastrzeżeniem ust 2.
2. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego w roku
szkolnym 2011/2012 winny być składane w Urzędzie
Gminy.
§ 6. Wzór wniosku o przyznanie stypendium stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.
§ 7. Stypendium szkolne realizowane jest miesięcznie lub jednorazowo w terminach:
a) do dnia 10 grudnia za okres od września do grudnia
danego roku;
b) do dnia 30 czerwca za okres od stycznia do czerwca
danego roku.
§ 8.
1. Stypendium szkolne przyznane w formie:
1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów
udziału ucznia w zajęciach edukacyjnych, w tym
wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia
realizowane w szkole w ramach planu naucza-

nia, a także udziału w zajęciach edukacyjnych
realizowanych poza szkołą;
2) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów
związanych z pobieraniem nauki poza miejscem
zamieszkania uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów nauczycielskich,
nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych;
- jest realizowane przelewem na rachunek
bankowy podmiotu prowadzącego zajęcia
edukacyjne.
2. Stypendium szkolne przyznane w formie pomocy
rzeczowej o charakterze edukacyjnym jest realizowane, poprzez dostarczenie uczniom, za pośrednictwem szkół, książek i pomocy naukowych, które zostały zgłoszone przez uczniów i zaakceptowane przez
dyrektora szkoły.
3. Stypendium szkolne, o którym mowa w ust. 1 i 2,
może być realizowane także przez zwrot uprzednio
zaakceptowanych wydatków, po przedstawieniu odpowiednich rachunków potwierdzających poniesione
wydatki, w formie wypłaty gotówkowej z kasy urzędu lub przelewu na rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy rodziców ucznia lub pełnoletniego ucznia.
4. Stypendium szkolne przyznane w formie pieniężnej
wypłacane jest w kasie Urzędu Gminy lub przelewem na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy
rodziców ucznia lub pełnoletniego ucznia.
§ 9. Postanowienia § 5 i § 8 stosuje się odpowiednio do udzielania zasiłku szkolnego.
§ 10. Wzór wniosku o zasiłek szkolny stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu.
Przewodniczący Rady Gminy
Tadeusz Żaba
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Załącznik Nr 2
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UCHWAŁA NR XI/95/11
RADY GMINY SIEPRAW
z dnia 26 października 2011 r.
w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli
korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 39 ust. 4
Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)1 i art. 72
ust.1 art. 91 d pkt 1 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.
Karta Nauczyciela (Dz. U. 2006 r. Nr 97. poz. 674 z późn.
zm.)2 Rada Gminy Siepraw uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwała określa rodzaje świadczeń przyznawanych nauczycielom w ramach pomocy zdrowotnej
dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz
warunki i sposób ich przyznawania ze środków, o których mowa w art. 72 ust. 1 Ustawy z dnia 26 stycz1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone
zostały w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806;
z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r.
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; 2005 r. Nr 172,
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181,
poz.1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173,
poz. 1218; z 2008r Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458;
z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28,
poz. 142 oraz poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675;
z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777
i 149 poz. 887.
2
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1218 i Nr 220,
poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102,
poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191,
poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917
i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56,
poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800 i Nr 213, poz. 1650
i Nr 219 poz.1706.

nia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97
poz. 674 z późn. zm.)3.
§ 2. W ramach pomocy zdrowotnej nauczycielom
mogą być przyznawane następujące świadczenia:
1) refundacja kosztów zakupu leków, sprzętu medycznego lub rehabilitacyjnego;,
2) refundacja kosztów pobytu w zakładzie opieki zdrowotnej;
3) refundacja kosztów opieki w domu w czasie choroby;
4) refundacja kosztów specjalistycznego leczenia;
5) refundacja dojazdów nauczyciela do ośrodka specjalistycznego lub rehabilitacyjnego w przypadku konieczności specjalistycznego leczenia lub rehabilitacji poza obszarem Gminy;
6) zapomoga pieniężna na sfinansowanie kosztów wymienionych w pkt 1-5.
§ 3.
1. Środkami pomocy zdrowotnej dysponuje Wójt Gminy
Siepraw.
2. Wysokość przyznawanego świadczenia uzależnia się
od udokumentowanych kosztów poniesionych lub
przewidzianych do poniesienia w danym roku wymienionych w § 2 i wysokości przychodu miesięcznego w przeliczeniu na jednego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym, tj.:
3

Zmiany tekstu jednolitego wymienione jak przypis 2

Rodzaj kosztów

Przychód

Do 500 zł
Od 500 1000 zł
Od 1000 zł
do 2000 zł
Powyżej 2000 zł

zakup
leków

zakup sprzętu
medycznego
rehabilitacyjnego

Do 100
Do 80
Do 50

Do 100
Do 90
Do 60

Do 30

Do 40

opieka nad
chorym w domu

leczenie
sanatoryjne

Leczenia
specjalistycznego

wysokość świadczenia w stosunku do kosztów (%)
Do 100
Do 100
Do 100
Do 70
Do 50
Do 80
Do 40
Do 30
Do 50
Do 20

§ 4.
1. Świadczenie jest przyznawane na wniosek uprawnionego nauczyciela, jego opiekuna prawnego, a także
po uzyskaniu zgody nauczyciela, na wniosek dyrektora szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony,
przedstawiciela związków zawodowych.
2. Świadczenie można przyznać z urzędu w przypadku
braku opiekuna prawnego, jeżeli stan zdrowia nauczyciela nie pozwala na złożenie wniosku, a pomoc
jest niezbędna.
3. Do wniosku należy dołączyć:
1) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, konieczności leczenia specjalistycznego, wysta-

Do 10

Do 30

Dojazdu do zakładów do zakładów
specjalistycznych
lub rehabilitacyjnych
Do 100
Do 80
Do 50
Do 30

wione najwcześniej na 3 miesiące przed miesiącem złożenia wniosku;
2) oświadczenie o przychodzie ze wszystkich źródeł
z ostatnich 12 miesięcy, poprzedzających miesiąc
złożenia wniosku, w przeliczeniu na jednego
członka rodziny (ilość członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym);
3) oryginalne dokumenty potwierdzające koszty
leczenia, pobytu w sanatorium, ośrodkach rehabilitacyjnych itp. (imienne faktury, rachunki,
umowy).
4. Wniosek winien być złożony do 20 października każdego roku do Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego w Sieprawiu lub do dyrektora szkoły, w której
nauczyciel jest zatrudniony.
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5. Wniosek winien być rozpatrzony do 15 grudnia każdego roku.
6. W przypadkach wyjątkowych, gdy wystąpi pilna potrzeba przyznania świadczenia termin, o którym jest
mowa w ust. 4 nie obowiązuje.

Poz. 5748,5749,5750

wotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania. (Dz.
Urz. Woj. Mał. Nr 563, poz.3747).
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z mocą od 1 stycznia 2012 r.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XI/73/07 Rady Gminy
Siepraw z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie określenia
rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy
zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdro-

Przewodniczący Rady Gminy
Tadeusz Żaba
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UCHWAŁA NR XI/96/11
RADY GMINY SIEPRAW
z dnia 26 października 2011 r.
zmieniająca Statut Świetlicy Środowiskowej w Sieprawiu
Działając na podstawie art. 9 i art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h
i pkt 15, art. 39 ust. 4 oraz art. 40 ust. 2 Ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)1 oraz art. 12 ust. 1 pkt 2
i ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157 poz1240 z późn. zm.)2, oraz
art. 111 w związku z art. 6 pkt 5 i art. 71 ust. 1 Ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U.
z 2009 r. Nr 175 poz. 1326 z późn. zm.)3, Rada Gminy
Siepraw uchwala, co następuje:
1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone
zostały w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806;
z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r.
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; 2005 r. Nr 172,
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181,
poz.1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173,
poz. 1218; z 2008r Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458;
z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28,
poz. 142 oraz poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675;
z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777
i 149 poz. 887.
2
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.
z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835,
Nr 152, poz. 1020 i Nr 238, poz. 1578.
3
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 202, poz. 1551, Nr 219,
poz. 1706 i Nr 221, poz. 1738, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 40,

§ 1. W Statucie Świetlicy Środowiskowej w Sieprawiu, stanowiącym załącznik do uchwały Rady Gminy
Siepraw Nr XXXIII/224/09 z dnia 16 lipca 2009 r.
w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Świetlicy
Środowiskowej w Sieprawiu, nadania jej statutu i zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sieprawiu (Dz. Urz. Woj. Mał. Nr 523 poz. 3922), dokonuje się następujących zmian:
1) W § 1 tiret 5 otrzymuje brzmienie:
Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.),
2) W § 8 ust 1 otrzymuje brzmienie:
„Godziny funkcjonowania świetlicy określa Kierownik Świetlicy w Regulaminie organizacyjnym przestrzegając postanowień § 29 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia
19 października 2007 roku w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych (Dz. U. z 2007 roku Nr 201,
poz. 1455)”.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Tadeusz Żaba
poz. 229, Nr 81, poz. 527, Nr 125, poz. 842 i Nr 217,
poz. 1427 oraz z 2011 r. Nr 81, poz. 440.
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UCHWAŁA NR XI/82/2011
RADY GMINY SZCZUROWA
z dnia 28 października 2011 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczurowej
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, ze zm.) art. 12 ust. 2 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,
poz. 1240 ze zm.) oraz art. 110 ust. 1, ust. 3 i ust. 4 ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r.
Nr 175, poz. 1362 ze zm.) Rada Gminy Szczurowa uchwala,
co następuje:

§ 1. W Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczurowej przyjętym Uchwałą Nr XVI/132/2004
Rady Gminy Szczurowa z dnia 2 września 2004 r.
(Dz. Urzędowy Wojew. Małopol. Nr 302, poz. 3223) zmienioną Uchwałą Nr XXXII/259/2006 Rady Gminy Szczurowa z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany Statutu
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczurowej
oraz Uchwałą nr XVIII/132/2008 Rady Gminy Szczurowa
z dnia 7 października 2008 r. w sprawie wprowadzenia
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zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Szczurowej, wprowadza się następujące zmiany:
1. W § 7 po ust. 4 dodaje się ust. 5 o brzmieniu:
„5.Ośrodek pomocy społecznej przygotowuje ocenę
zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej.”
2. W Rozdziale II „Formy działalności ośrodka” w § 8
ust. 1 pkt 1 „Zadania zlecone gminie” po ppkt 7 dodaje się ppkt 8 o brzmieniu: „8) wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.”.
3. W Rozdziale II „Formy działalności ośrodka” w § 8
ust. 1 pkt 2 „Zadania własne gminy o charakterze
obowiązkowym” po ppkt 17 dodaje się ppkt 18-22
o brzmieniu:
1) „18) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych.
2) 19) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne
określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia.

Poz. 5750,5751

3) 20) wykonywanie - od dnia 1 stycznia 2012 r. zadań określonych w przepisach ustawy z dnia
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
4) 21) wykonywanie zadań określonych w przepisach ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece
nad dziećmi w wieku do lat 3 ".
4. w §11 uchyla się ust.6.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Szczurowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Kazimierz Tyrcha
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UCHWAŁA NR XIV/97/2011
RADY MIEJSKIEJ W TUCHOWIE
z dnia 26 października 2011 r.
w sprawie regulaminu korzystania z cmentarza komunalnego i kaplicy cmentarnej w Tuchowie
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 13, art. 18 ust. 1, art. 40
ust. 2 pkt 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Dz. U. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.), art. 4 ust. 2 ustawy z dnia
20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U.
z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.) oraz art. 1 ust. 1
ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jedn. z 2000 r. Dz. U. Nr 23,
poz. 295 z późn. zm.), Rada Miejska w Tuchowie uchwala, co następuje:

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Tuchowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r., lecz nie wcześniej niż po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Ryszard Wrona

§ 1. Uchwala się regulamin korzystania z cmentarza
komunalnego i kaplicy cmentarnej w Tuchowie – stanowiący treść załącznika do niniejszej uchwały.
Załącznik
do uchwały Nr XIV/97/2011
Rady Miejskiej w Tuchowie
z dnia 26 października 2011 r.
REGULAMIN KORZYSTANIA Z CMENTARZA KOMUNALNEGO I KAPLICY CMENTARNEJ W TUCHOWIE
§ 1.
1. Cmentarz komunalny w Tuchowie, położony na działce
nr 1446/1 przy ul. Leśnej w Tuchowie, stanowi własność Gminy Tuchów.
2. Cmentarzem zarządza Burmistrz Tuchowa - poprzez
upoważnionego pracownika Urzędu Miejskiego w Tuchowie, zwany dalej zarządcą.
3. Siedziba zarządcy cmentarza znajduje się w Urzędzie
Miejskim w Tuchowie – 33-170 Tuchów, ul. Rynek 1
(Ratusz).
4. Zasady funkcjonowania cmentarza, prowadzenie ksiąg
cmentarnych oraz realizację prawa do pochowania
regulują przepisy ustawy z dnia 31.01.1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tj. Dz. U. z 2011 r.

Nr 118, poz. 687 z późn. zm.) oraz przepisy wykonawcze do przywołanej ustawy.
§ 2.
1. Osoby przebywające na terenie cmentarza zobowiązane są do zachowania spokoju i powagi tego miejsca i szacunku należnego zmarłym.
2. Dysponenci grobów, osoby przebywające na cmentarzu oraz podmioty gospodarcze świadczące usługi
na terenie cmentarzy zobowiązane są do stosowania
się do niniejszego regulaminu oraz zaleceń i informacji zarządcy cmentarza umieszczanych na tablicach informacyjnych zlokalizowanych na cmentarzu.
3. Cmentarz jest otwarty w okresie od 1 kwietnia do
30 września w godzinach od 7.00 do 21.00, a w okresie od 1 października do 31 marca w godzinach od
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8.00 do 18.00 (nie dotyczy okresu od 31 października do 8 listopada).
§ 3. Na terenie cmentarza urządza się następujące
miejsca pochówku:
1) groby ziemne zwykłe, przeznaczone do pomieszczenia jednej trumny;
2) groby ziemne pogłębione, przeznaczone na dwie
trumny ułożone piętrowo;
3) groby ziemne rodzinne, składające się z nie więcej
niż dwóch przylegających (połączonych) w poziomie
miejsc grzebalnych, przeznaczone na dwie trumny
lub trzy bądź cztery trumny w grobie pogłębionym;
4) groby murowane;
5) groby murowane rodzinne, składające się z nie więcej
niż dwóch przylegających (połączonych) w poziomie
miejsc grzebalnych, przeznaczone na maksymalnie
sześć trumien z uwzględnieniem pogłębienia grobu;
6) groby urnowe ziemne;
7) groby urnowe murowane;
8) miejsce rezerwowe, stanowiące miejsce przeznaczone do pochowania określonej osoby, udostępniane
za jej życia, po uiszczeniu należnej opłaty.
§ 4.
1. Na terenie cmentarza zakazuje się:
1) zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca;
2) ustawiania ławek, płotów itp. utrudniających
komunikację i ruch pieszy;
3) przebywania
w stanie
nietrzeźwym
i spożywania alkoholu;
4) wprowadzania zwierząt (za wyjątkiem psa
przewodnika);
5) niszczenie urządzeń cmentarnych, nagrobków
i zieleni;
6) zanieczyszczania terenu cmentarza,
7) ruchu kołowego wszelkich pojazdów, z wyjątkiem pojazdów wjeżdżających w związku z wykonywaniem pochówku, stawianiem nagrobka
oraz wywożących odpady z pojemników,
8) prowadzenia działalności handlowej.
2. Wszelkie śmieci, zeschłe wieńce, kwiaty, zużyte znicze, itp. składowane są w kontenerach przeznaczonych na ten cel.
§ 5. Na terenie cmentarza wymaga uprzedniego
zgłoszenia zarządcy i uzyskania jego zgody, dokonywanie następujących czynności:
1) budowa nagrobka;
2) wjazd pojazdami, z wyjątkiem karawanów dowożących zwłoki i pojazdów konduktu pogrzebowego do
kaplicy cmentarnej i miejsca pochówku;
3) przenoszenie i wynoszenie z cmentarza nagrobków
i ich elementów oraz innych elementów cmentarza;
4) umieszczanie tablic informacyjnych i reklamowych
w obrębie cmentarza i na ogrodzeniu cmentarza;
5) sadzenie oraz usuwanie drzew i krzewów (samowolne
nasadzenia będą likwidowane bez uprzedzenia i prawa
do odszkodowania na koszt dysponenta grobu);
6) wykładanie przejść między grobami płytkami chodnikowymi, kostką brukową lub innymi materiałami.
§ 6.
1. Do obowiązków zarządcy cmentarza należy:
1) wyznaczanie miejsc grzebalnych,
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2) sprawdzanie uiszczenia opłaty za korzystanie
z cmentarza,
3) prowadzenie ksiąg cmentarnych,
4) utrzymywanie ładu i porządku na terenie cmentarza,
5) utrzymywanie w należytym stanie technicznym
obiektów infrastruktury cmentarza,
6) zamieszczanie informacji na grobie i tablicy informacyjnej cmentarza, z 6-miesięcznym wyprzedzeniem, o upływie 20-letniego okresu korzystania z miejsca na cmentarzu i zamierzonej likwidacji grobu, w przypadku nieprzedłużenia prawa do
korzystania z miejsca, na kolejny okres.
2. Gmina Tuchów ani zarządca cmentarza nie ponoszą
odpowiedzialności za szkody powstałe na cmentarzu
komunalnym w skutek klęsk żywiołowych, działania
czynników atmosferycznych, kradzieży, aktów wandalizmu oraz za rzeczy pozostawione bez nadzoru oraz
w innych przypadkach, gdy szkoda nastąpi z winy osób
trzecich.
3. Osoby dotknięte czynami przestępczymi – w szczególności kradzieżą lub aktami wandalizmu, zobowiązane są do zgłoszenia w/w zdarzeń zarządcy cmentarza oraz odpowiednim organom ścigania (Policji).
§ 7. Do obowiązków osób korzystających z cmentarza należy:
1)
2)
3)
4)
5)

zachowanie ciszy i spokoju,
zachowanie powagi i szacunku należnego zmarłym,
uiszczanie opłat z tytułu korzystania z cmentarza,
utrzymanie ładu i porządku wokół grobu,
przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu
i zasad współżycia społecznego.

§ 8. Wysokość opłat za korzystanie z cmentarza
i kaplicy określa Burmistrz Tuchowa w drodze zarządzenia. Opłaty za korzystanie z cmentarza pobiera upoważniony pracownik Urzędu Miejskiego w Tuchowie.
§ 9.
1. Opłaty pobierane są za:
1) korzystanie z miejsca pochówku tj. prawo do
grobu na okres 20 lat;
2) ponowienie prawa do grobu;
3) rezerwację miejsca pochówku;
4) korzystanie z infrastruktury cmentarza, tj. kaplicy
cmentarnej, chłodni do przechowywania zwłok,
5) wytyczenie grobu, ustalenie warunków montażu nagrobka, nadzór nad pracami budowlanymi
oraz ich odbiór.
2. W przypadku nie uiszczenia opłaty przedłużającej
termin ważności uprawnień do danego miejsca pochówku, miejsce to kwalifikuje się do likwidacji.
3. Likwidacja miejsca pochówku jest poprzedzona informacją umieszczoną na miejscu pochówku i tablicy
informacyjnej na terenie cmentarza, na co najmniej
6 miesięcy przed terminem likwidacji.
4. Z czynności związanych z likwidacją miejsca pochówku zarządca sporządza protokół.
5. Porzucone nagrobki z grobów likwidowanych zarządca cmentarza usuwa z terenu cmentarza.
6. Miejsce pochówku po ekshumacji związanej z przeniesieniem zwłok w inne miejsce, pozostaje do dyspozycji
zarządcy cmentarza bez zwrotu opłaty 20 letniej.
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§ 10. Miejsca rezerwowe udostępniane są osobom,
mającym miejsce zamieszkania na terenie Gminy Tuchów.
§ 11. Miejsca pochówku nie mogą być przedmiotem obrotu wtórnego.
§ 12.
1. Budowa grobów murowanych może odbywać się
tylko w oparciu o dokumentację projektową zatwierdzoną przez zarządcę, zgodnie z zasadami konstrukcji
określonymi w odrębnych przepisach.
2. Roboty budowlane na cmentarzu, w szczególności
budowa grobu murowanego, ustawienie nagrobka,
remont nagrobka, oraz wykonanie innych robót budowlanych wokół grobu, mogą być prowadzone wyłącznie po uprzednim przekazaniu wykonawcy robót
terenu budowy przez zarządcę cmentarza oraz wniesieniu należnych opłat wynikających z zarządzenia,
o którym mowa w § 8.
3. Przekazanie terenu budowy wykonawcy robót następuje
w formie pisemnego zezwolenia zarządcy cmentarza,
które powinno zawierać:
1) imię i nazwisko wykonawcy robót lub nazwę
firmy;
2) adres wykonawcy;
3) lokalizację miejsca robót: kwatera, rząd, grób
oraz nazwisko osoby zmarłej;
4) rodzaj prowadzonych robót;
5) wymiary wytyczonego miejsca;
6) ustalenia dotyczące transportu materiałów,
ziemi, gruzu oraz nagrobków lub elementów
nagrobków przeznaczonych do wywozu;
7) sposób zabezpieczenia grobów i nagrobków
znajdujących się w sąsiedztwie prowadzonych
robót;
8) klauzulę, w której wykonawca robót zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących na
cmentarzu zasad prowadzenia robót, w szczególności do wywozu gruzu, ziemi i innych pozostałości po robotach budowlanych, a także
naprawienia wszelkich powstałych w wyniku
prac szkód oraz przywrócenia otoczenia do stanu poprzedniego.
4. Zarządca cmentarza dokonuje odbioru robót i sporządza protokół odbioru.
5. Zarządca cmentarza może odmówić wydania zezwolenia, o którym mowa w ust. 3, wykonawcy robót,
który uprzednio wykonał roboty niezgodnie z warunkami zezwolenia, do czasu usunięcia nieprawidłowości lub zapłaty kosztów wykonania zastępczego poniesionych przez zarządcę cmentarza.
§ 13. Podmioty gospodarcze wykonujące usługi
cmentarne i pogrzebowe zobowiązane są do:
1) powiadomienia zarządcy o terminie rozpoczęcia i zakończenia prac,
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2) okazania dowodu uiszczenia obowiązujących opłat,
3) dbałości o urządzenia infrastruktury cmentarza,
z których korzystają,
4) wywiezienia nadmiaru ziemi i odpadów budowlanych oraz uporządkowania terenu,
5) przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.
§ 14.
1. Kaplica cmentarna (wraz z chłodnią), położona na
działkach nr 1448/4 i 1451/4 przy ul. Leśnej w Tuchowie, stanowi własność Gminy Tuchów.
2. Kaplica cmentarna przeznaczona jest do:
1) przechowywania zwłok;
2) przeprowadzania ceremonii pogrzebowych.
3. Przyjęcie zmarłych do kaplicy, następuje w trumnie
lub w kapsule z oznaczonym imieniem i nazwiskiem,
z zastrzeżeniem ust. 4.
4. Zwłoki z wypadków przyjmowane są do kaplicy na
podstawie wniosku prokuratury lub policji z określeniem nazwiska lub miejsca wypadku. Zwłoki muszą
być odpowiednio zabezpieczone.
§ 15.
1. Zgłoszenia pogrzebu dokonują osoby uprawnione do
pochowania zwłok, określone w art. 10 ustawy z dnia
31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych, uprawniona instytucja lub organ (zwani dalej
„Organizatorem pochówku”), w siedzibie zarządcy
cmentarza, na podstawie przedłożonej karty zgonu.
2. Organizatorzy pochówku określają sposób przebiegu
ceremonii pogrzebowej, biorąc na siebie całkowitą
odpowiedzialność za jej przebieg i treść.
3. Wystawienie trumny ze zwłokami w kaplicy na katafalku następuje w dniu pogrzebu, na pół godziny
przed rozpoczęciem ceremonii pogrzebowej, w określonej godzinie uzgodnionej z zarządcą cmentarza.
§ 16.
1. Zarządca cmentarza zobowiązany jest do zapewnienia
właściwych warunków przeprowadzenia ceremonii
pogrzebowych w kaplicy cmentarnej.
2. Osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzaniem ceremonii pogrzebowych są zobowiązane podporządkować się do zaleceń zarządcy oraz pozostawienia
wykorzystywanych pomieszczeń w czystości.
3. W przypadku niedostarczenia przez organizatora pogrzebu dokumentów wymaganych do pochowania
zwłok, zarządca cmentarza może wstrzymać ceremonię pogrzebową.
§ 17. Wszelkie skargi, wnioski i opinie, dotyczące
funkcjonowania cmentarza komunalnego w Tuchowie,
należy zgłaszać zarządcy cmentarza.
Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Ryszard Wrona
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UCHWAŁA NR XIV/98/2011
RADY MIEJSKIEJ W TUCHOWIE
z dnia 26 października 2011 r.
w sprawie: zmian w uchwale nr XIII/92/2011 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 września 2011 r. w sprawie
zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla dyrektorów, wicedyrektorów: gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli
oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli specjalistów.
Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 40 ust. 1 i art. 42
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn.
zmianami), w związku z art. 3, pkt 5 ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity
Dz. U. z 2004 Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 42,
ust. 6 i 7 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta
Nauczyciela (tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 97, poz.
674 z póżn. zm.) Rada Miejska w Tuchowie uchwala, co
następuje:
§ 1. W uchwale nr XIII/92/2011 Rady Miejskiej
w Tuchowie z dnia 28 września 2011 r. w sprawie zasad
udzielania i rozmiaru zniżek dla dyrektorów, wicedyrektorów: gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli

oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć dla nauczycieli specjalistów zmienia się
dotychczasowe brzmienie § nr 7 na: "Uchwała wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego".
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi
Tuchowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Ryszard Wrona
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INFORMACJA
STAROSTY OLKUSKIEGO
z dnia 17 listopada 2011 r.
w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków poprzez uzupełnienie jej o dane ewidencyjne budynków
i lokali dla jednostki ewidencyjnej Klucze obręby ewidencyjne: Bydlin, Chechło, Cieślin, Klucze, Kolbark,
Krzywopłoty, Kwaśniów Dolny, Kwaśniów Górny
Na podstawie art. 24a ust. 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.
z 2010 r. Nr 193 poz.1287 ze zm.)
Starosta Olkuski informuje, że projekt operatu opisowo- kartograficznego, zawierający rejestry budynków,
rejestry lokali, kartoteki budynków, kartoteki lokali, mapy
ewidencyjne opracowany w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków przeprowadzonej dla jednostki
ewidencyjnej Klucze obręby ewidencyjne: Bydlin, Chechło,
Cieślin, Klucze, Kolbark, Krzywopłoty, Kwaśniów Dolny,
Kwaśniów Górny wyłożonym do wglądu osób fizycznych,
osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej w okresie od 19.10.2011 r. do
09.11.2011 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Olkuszu stał się z dniem 17 listopada 2011 r. operatem ewidencji gruntów i budynków.
Stosownie do art. 24a ust. 9 powołanej powyżej
ustawy, każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane
zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione
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w operacie opisowo-kartograficznym, może w terminie
30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego informacji, o której mowa
powyżej, zgłaszać Staroście Olkuskiemu zarzuty do tych
danych.
Jednocześnie informuję, że stosownie do art. 22 ust. 2
ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne właściciele gruntów oraz osoby w których władaniu znajdują się grunty są obowiązane zgłaszać właściwemu staroście wszelkie zmiany danych objętych ewidencją gruntów i budynków, w terminie 30 dni licząc od dnia
powstania tych zmian. Obowiązek ten nie dotyczy zmian
danych objętych ewidencją gruntów i budynków, wynikających z decyzji właściwych organów.
Wicestarosta Olkuski
Henryk Kieca
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• Informacja o warunkach rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urzędowego:
Dziennik rozpowszechniany jest w drodze prenumeraty pełnej lub ograniczonej.
Reklamacje z powodu nieotrzymania poszczególnych numerów w prenumeracie pełnej należy zgłaszać telefonicznie na nr: (061) 835 35 36
do ESUS Agencja Reklamowo-Wydawnicza Tomasz Przybylak, 61-815 Poznań, ul. Ratajczaka 26/8 do 5 dni po otrzymaniu następnego kolejnego
numeru, zgłoszenie po tym terminie nie będzie uwzględnione.
• Informacja o czasie i miejscu, w którym wyłożone są do powszechnego wglądu zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami:
Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22, p. 220,
w czasie pracy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Wydawca: Wojewoda Małopolski
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