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* Publikacja niniejszej uchwały nie uwzględnia ewentualnych czynności nadzorczych podejmowanych przez Wojewodę Małopolskiego.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 57

– 2858 –

Poz. 446

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO:
–

455

Wojewody Małopolskiego z dnia 31 stycznia 2011 r. dotyczące tekstu uchwały
Rady Gminy Pcim Nr V/23/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zasad,
sposobu i trybu umarzania, odraczania terminów płatności, rozkładania na
raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających
Gminie Pcim oraz jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności
pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc
publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania tych ulg

2898

OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO:
–

456

–

457

Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie
zmian w składzie Rady Powiatu Nowosądeckiego

2900

Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie
zmian w składzie osobowym Rady Miejskiej w Wolbromiu

2900

446
446

ROZPORZĄDZENIE NR 5/2010
POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W TARNOWIE
z dnia 28 grudnia 2010 r.
w sprawie zmiany rozporządzenia w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego
oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
Na podstawie art. 45 ust 1 pkt 1, pkt 3 lit. b, pkt 4,
pkt 5, pkt 10 oraz ust 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342
z późn. zm 1), w związku ze stwierdzeniem wścieklizny u
kota, w gospodarstwie znajdującym się w miejscowości
Kończyska, na terenie powiatu tarnowskiego, gmina
Zakliczyn zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Nr 3/2010 Powiatowego
Lekarza Weterynarii w Tarnowie z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego
wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz
nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze,
wprowadza się następujące zmiany:
1)

w § 1 pkt 2, 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„ 2) Od strony południowej: drogą biegnącą przez miejscowość Polichty (gm. Gromnik)
i dalej drogą przez miejscowości: Budzyń (gm. Ciężkowice), Jastrzębia (gm. Ciężkowice)
i Olszowa (gm. Zakliczyn);
3) Od strony zachodniej: drogą łączącą miejscowości
Olszowa i Ruda Kameralna (gm. Zakliczyn) przebiegającą przez miejscowość Borowa (gm. Zakliczyn) i dalej
drogą łączącą miejscowości Ruda Kameralna i Wesołów (gm. Zakliczyn), przebiegającą przez miejscowości
Filipowice i Stróże (gm. Zakliczyn);

1

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.
z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 60, poz. 372 i Nr 78, poz. 513

4) Od strony północnej: drogą łączącą miejscowość
Wesołów i Zakliczyn (gm. Zakliczyn) do skrzyżowania
z drogą Nr 975 i dalej drogą łączącą miejscowości Zakliczyn i Wróblowice (gm. Zakliczyn) przebiegającą
przez Lusławice (gm. Zakliczyn). Z Wróblowic drogą
do miejscowości Lichwin (gm. Pleśna), przebiegającą
przez: Wielkie Góry (gm. Gromnik), Moszczenicę (gm.
Gromnik), Pogorzałki (gm. Gromnik) i Zagórze (gm.
Pleśna).”
2) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 3.1 W obszarze zagrożonym wprowadza się następujące zakazy i nakazy:
1) zakazuje się wprowadzania zwierząt gospodarskich i domowych na obszary leśne,
2) zakazuje się polowań oraz odłowów zwierząt
łownych,
3) zakazuje się organizowania targów, pokazów,
wystaw i konkursów z udziałem zwierząt,
4) zakazuje się wywożenia psów i kotów bez zezwolenia Powiatowego Lekarza Weterynarii,
5) zakazuje się przemieszczania zwłok zwierzęcych
bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii,
6) nakazuje się trzymanie psów i kotów pod pełną
kontrolą posiadaczy,
7) nakazuje się odstrzał sanitarny co najmniej 2 lisów na obszarze określonym w § 1.”
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3) w § 4 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„ § 4 .1 Do wykonania nakazów wymienionych w § 2
ust.1 rozporządzenia zobowiązuje się:
a) Burmistrz Gminy Ciężkowice,
b) Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn,
c) Burmistrza Miasta i Gminy Tuchów,
d) Wójta Gminy Pleśna,
e) Wójta Gminy Gromnik.

Poz. 446,447

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem
podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie miejscowości wchodzących
w skład obszaru zagrożonego.
§ 3. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Z up. Powiatowego Lekarza Weterynarii
w Tarnowie:

§ 4 .2 Do należytego wykonania zakazów wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia i nakazu wymienionego w § 3 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia zobowiązuje się Przewodniczącego Zarządu Okręgowego
Polskiego Związku Łowieckiego w Tarnowie.”

Z-ca Powiatowego Lekarza Weterynarii
w Tarnowie:
Beata Rząsa-Janas
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ROZPORZĄDZENIE NR 1/2011
POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W TARNOWIE
z dnia 10 stycznia 2011 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego
oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
Na podstawie art. 45 ust 1 pkt 1, pkt 3 lit. b, pkt 4,
pkt 5, pkt 10 oraz ust 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób
zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342
z późn. zm1) oraz § 5 ust.1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 stycznia 2005 r. w sprawie
zwalczania wścieklizny (Dz. U. z 2005 r. Nr 13, poz. 103),
w związku ze stwierdzeniem wścieklizny u psa, w gospodarstwie znajdującym się w miejscowości Poręba
Radlna, na terenie powiatu tarnowskiego, gmina Tarnów zarządza się, co następuje:
§ 1. w rozporządzeniu Nr 2/2010 z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego
wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz
nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
wprowadza się następujące zmiany:
1)

w § 1 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„§ 1. Za obszar zagrożony wystąpieniem wścieklizny,
zwany dalej obszarem zagrożonym, uznaje się teren
ograniczony:
2) od strony południowej: drogą łączącą miejscowości
Szczepanowice (gm. Pleśna) i Pleśna (gm. Pleśna) , dalej
drogą łączącą miejscowości Pleśna i Piotrkowice (gm.
Tuchów),a następnie drogą biegnącą od miejscowości
Piotrkowice do skrzyżowania z drogą numer 977;
3) od strony wschodniej: odcinkiem drogi numer 977 od
skrzyżowania z drogą biegnącą z miejscowości Piotrkowice do skrzyżowania z drogą biegnącą do miejscowości Trzemesna (gm. Tuchów),dalej w/w drogą biegnącą
1
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.
z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 60, poz. 372 i Nr 78, poz. 513
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do miejscowości Trzemesna i dalej do miejscowości
Skrzyszów (gm. Skrzyszów)”
2) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1) zakazuje się wprowadzania zwierząt gospodarskich i domowych na obszary leśne,
2) zakazuje się polowań oraz odłowów zwierząt
łownych,
3) zakazuje się organizowania targów, pokazów,
wystaw i konkursów z udziałem zwierząt,
4) zakazuje się wywożenia psów i kotów bez zezwolenia Powiatowego Lekarza Weterynarii,
5) zakazuje się przemieszczania zwłok zwierzęcych
bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii,
6) nakazuje się trzymanie psów i kotów pod pełną
kontrola posiadaczy,
7) nakazuje się odstrzał sanitarny na obszarze określonym w § 1 co najmniej 2 lisów.”

3) w § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„ Do należytego wykonania zakazów wymienionych w § 3
ust. 1 pkt 2 rozporządzenia i nakazu wymienionego
w § 3 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia zobowiązuje się
Przewodniczącego Zarządu Okręgowego Polskiego
Związku Łowieckiego w Tarnowie”

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do
wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty
na terenie miejscowości wchodzących w skład obszaru
zagrożonego.
§3. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tarnowie:
Waldemar Sidowski
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UCHWAŁA NR VI/58/2011
RADY GMINY CHEŁMIEC
z dnia 21 stycznia 2011 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec V" w Gminie
Chełmiec – wieś Librantowa .
Na podstawie art. 3 ust. 1 i art. 20 ust. 1 Ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717
z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 5 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), Ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz.
U. z 2004 r. Nr 121 poz. 1266 z późn. zm.), po stwierdzeniu zgodności zmiany planu ze studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Chełmiec - Rada Gminy Chełmiec uchwala co następuje:
§ 1. 1. . Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec V" w Gminie Chełmiec, zatwierdzonego uchwałą Nr XX(163)2004
Rady Gminy Chełmiec z dnia 24 maja 2004 r. (Dz. Urz.
Woj. Małopolskiego z roku 2004 Nr 222 poz. 2514
z późn. zm.) w zakresie przeznaczenia działki nr 193/7
położonej we wsi Librantowa na cele usług komercyjnych dla motoryzacji z zachowaniem uciążliwości do
granic pozostających w dyspozycji inwestora- zwaną
w tekście niniejszej uchwały planem.
2. Plan obejmuje obszar określony w załączniku
graficznym do uchwały Rady Gminy Chełmiec:
Nr XXXIV(377)2009 z dnia 28 lutego 2009 roku.
3. Plan, o którym mowa w ust.1 jest zgodny ze
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego
Gminy,
uchwalonym
Uchwałą
Nr LX(339)98 Rady Gminy Chełmiec z dnia 23 kwietnia 1998 roku.
§ 2. 1. Treść niniejszej uchwały stanowi część tekstową planu.
2. Załącznikami do uchwały są:
a) Rysunek planu sporządzony na podkładzie mapy
zasadniczej w skali 1:1000, jako załącznik Nr 1 do
niniejszej Uchwały wraz z wyrysem ze Studium,
o którym mowa w §1, ust. 3.
b) Rozstrzygnięcia Rady Gminy Chełmiec - podjęte
w trybie art. 20 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) - o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu –załącznik nr 2
oraz o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które
należą do zadań własnych Gminy oraz o zasadach
ich finansowania - jako załącznik Nr 3.
3. Ustalenia planu dotyczą przeznaczenia terenu
i linii rozgraniczających tereny o różnych funkcjach, linii
rozgraniczających drogę, warunków i zasad kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów, w tym
szczególnych warunków wynikających z potrzeby
ochrony środowiska, zasad obsługi w zakresie infrastruktury technicznej, linii zabudowy.

§ 3. W obszarze objętym planem obowiązujące
Studium, o którym mowa w § 1 ust.3 nie wskazuje obszarów przestrzeni publicznych wymagających określenia szczególnych warunków kształtowania.
§ 4. 1. W obszarze objętym planem nie wyznacza
się terenów przeznaczonych do tymczasowego zagospodarowania, innego niż użytkowanie dotychczasowe
przed uchwaleniem planu.
2. Użytkowanie dotychczasowe, o którym mowa
w ust. 1 może być kontynuowane do czasu uzyskania
przez innego użytkownika prawa do wykorzystania terenu zgodnie z jego przeznaczeniem w niniejszym planie.
3. Ustalenia planu nie naruszają i nie wykluczają
stosowania innych przepisów szczególnych.
4. W obszarze objętym planem nie wyznacza się
terenów wymagających rehabilitacji istniejącej zabudowy bądź infrastruktury technicznej, a także obszarów
wymagających przekształceń lub rekultywacji.
5. Nie zachodzi potrzeba określania granic obszarów wymagających przeprowadzania scaleń i podziałów
nieruchomości.
6. Teren objęty planem:
a) znajduje się w obszarze podwyższonego ryzyka budowlanego zagrożonego procesami erozyjno –
osuwiskowymi
b) nie znajduje się w strefie ochrony sanitarnej ujęcia
wody;
c) znajduje się w obszarze podmokłym bądź zagrożonym stagnacją wód;
d) nie jest objęty ochroną konserwatorską i nie znajdują się na nim obiekty zabytkowe;
e) znajduje się poza granicą obszarów bezpośredniego
zagrożenia powodzią;
f) znajduje się poza granicą obszaru chronionego ustalonego Rozporządzeniem nr 92/06 Wojewody Małopolskiego z dnia 24 listopada 2006 r. w sprawie
Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Małop. Z 2006 r. Nr 806
poz. 4862).
§ 5. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) przeznaczeniu podstawowym - rozumie się przez to
takie przeznaczenie, które przeważa na danym terenie,
wyznaczonym liniami rozgraniczającymi;
2) wysokości zabudowy - rozumie się przez to wymiar
pionowy mierzony od poziomu gruntu do najwyższego punktu konstrukcji dachu wraz z jego pokryciem;
3) przepisach szczególnych (odrębnych) - należy przez to
rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi poza ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym oraz aktami do niej wykonawczymi,
obowiązującymi w dniu uchwalenia planu;
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4) działalności nieuciążliwej - rozumie się przez to działalność nie wymagającej sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko w zrozumieniu przepisów
szczególnych oraz działalność nie wywołującą zjawisk
lub stanów utrudniających życie, a zwłaszcza hałasu,
wibracji, zanieczyszczeń powietrza, odorów;
5) powierzchni usługowej – rozumie się przez to powierzchnię ściśle związaną z funkcja usługową.
§ 6. W zakresie ochrony środowiska i krajobrazu
ustala się co następuje:
1. Obowiązuje utrzymanie wysokich standardów
środowiska przyrodniczego, w szczególności czystości
wód, powietrza atmosferycznego, gleb.
2. Obowiązuje zakaz przekraczania określonych
w przepisach szczególnych, dopuszczalnych stężeń zanieczyszczenia atmosfery.
3. Obowiązuje ochrona przed hałasem i stosowanie urządzeń i zabezpieczeń dla utrzymania dopuszczalnego poziomu hałasu określonego przepisach szczególnych jak dla budownictwa jednorodzinnego.
§ 7. W zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego,
ochrony zabytków oraz dóbr kultury w obszarze objętym planem, na którym nie występują obiekty podlegające ochronie na podstawie przepisów szczególnych,
ustala się obowiązek kształtowania architektury obiektów harmonizujących z krajobrazem.
§ 8. W zakresie infrastruktury technicznej
i uzbrojenia terenu ustala się, co następuje:
1. Zakaz zrzutu nie oczyszczonych ścieków do wód
i gleby, zakaz gromadzenia odpadów w miejscach do
tego nie wyznaczonych.
2. Utrzymanie istniejących sieci infrastruktury
technicznej i wykorzystanie jej dla nowych obiektów
3. Sytuowanie nowych obiektów budowlanych
oraz sposób zagospodarowania terenu musi uwzględniać zachowanie stref ochronnych od linii elektroenergetycznych odpowiednio do określonych w przepisach
szczególnych.
§ 9. 1. Działkę nr 193/7 w Librantowej o pow.0,14 ha
stanowiącą grunty rolne klasy Ps IV położoną
w obszarze podwyższonego ryzyka budowlanego zagrożonego procesami erozyjno – osuwiskowymi („/o”) oraz
w obszarze podmokłym bądź zagrożonym stagnacją
wód („p”) przeznacza się na teren usług komercyjnych
dla motoryzacji o symbolu UK/o/p.
2. Na obszarze objętym planem dopuszcza się realizacje
usług
komercyjnych
dla
motoryzacji
z wykluczeniem działalności wymagającej sporządzenia
raportu oddziaływania na środowisko w zrozumieniu
przepisów szczególnych stanowiących uzupełnienie
funkcjonującego na terenie 2.1.U/MN/o/p (dz. nr 192/8,
193/3, 193/5,194/1 i 192/10) zakładu usługowego na następujących warunkach:
a) dopuszcza się realizację budynków magazynowych
i usług z wyłączeniem funkcji gastronomicznej,
handlowej i biurowej oraz realizację placów postojowych i manewrowych;
b) obowiązuje zabezpieczenie miejsc postojowych
w ilości nie mniejszej aniżeli 2 stanowiska na 100 m2
powierzchni usługowej i 1 stanowisko na 4 stanowiska pracy zbilansowanych dla obszaru obejmują-
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cego teren działki nr 193/7 oraz teren usług komercyjnych dla motoryzacji objętych Uchwałą Nr L/415/
2002 Rady Gminy Chełmiec z dnia 14 sierpnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmiec we
wsi Librantowa (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2002 r.
Nr 220, poz. 3068);
c) obowiązuje realizacja budynków nie wyższych jak
istniejący na dz. nr 192/8, 193/3, 193/5, 194/1
i 192/10 obiekt usług komercyjnych;
d) obowiązuje ograniczenie wpływu przedsięwzięcia
na środowisko do granic wydzielonego terenu od
strony południowej i wschodniej granicy działki
193/7;
e) z uwagi na położenie działki w obszarze podwyższonego ryzyka budowlanego zagrożonego procesami erozyjno – osuwiskowymi („/o”), warunkiem
inwestowania na tym terenie jest sporządzenie
ekspertyzy geologiczno - inżynierskiej zarówno dla
obiektów kubaturowych jak i urządzeń uzbrojenia
terenu, która określi sposób posadowienia
i konstrukcję obiektu;
f) z uwagi na położenie działki w obszarze podmokłym
bądź zagrożonym stagnacją wód („/p”) w zagospodarowaniu działek szczególną uwagę należy
zwrócić na właściwe odwodnienie terenu zapobiegające stagnacji wód.
3. W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu ustala się,
co następuje:
a) dopuszcza się realizację wyłącznie niepodpiwniczonych budynków o wysokości nie większej aniżeli
wysokość istniejącego na terenie 2.1.U/MN budynku usługowego;
b) forma architektoniczna projektowanych obiektów
kubaturowych winna być dostosowana do zabudowy istniejącego na sąsiednich działkach budynku
usługowego a projektowane obiekty kubaturowe
nie mogą stwarzać dysharmonii z otaczającym krajobrazem oraz zabudową;
c) kolorystyka elewacji w kolorach pastelowych (dachy – kolory ciemne, ściany – kolory jasne); zakaz
stosowania eternitu jako materiału pokryciowego;
d) dopuszcza się sytuowanie nowych budynków bezpośrednio w nocnej granicy działki nr 193/5;
e) w projekcie zagospodarowania działki zachować
obowiązujące odległości zabudowy od przebiegającego przez działkę linii energetycznych niskiego
napięcia nad i podziemnych oraz istniejącej sieci
wodociągowej;
f) na etapie projektowania, budowy i użytkowania całego przedsięwzięcia należy stosować technologie,
urządzenia i wyroby minimalizujące niekorzystny
wpływ na środowisko;
g) w zagospodarowaniu terenu obowiązuje zachowanie co najmniej 20% jej powierzchni jako biologicznie czynnej przy dopuszczalnej powierzchni zabudowy do 45% powierzchni działki;
h) na odpływach wód opadowych z utwardzonych
placów postojowych i manewrowych obowiązuje
zainstalowanie separatorów błota i ropopochodnych.
4. Jako zasady w zakresie obsługi terenu ustala
się co następuje:
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a) zaopatrzenie w wodę ze studni własnej;
b) odprowadzenie ścieków rozumianych w sposób
wynikający z przepisów art. 9 ust.1 pkt 16 ustawy
z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne – (t.j. Dz. U.
z 2005 r. Nr 239 poz. 2019 z późn. zm.) docelowo na
wiejską oczyszczalnię ścieków. Do czasu realizacji
sieci kanalizacyjnej dopuszcza się wykonanie
szczelnego zbiornika z okresowym wywozem ścieków na istniejącą oczyszczalnię;
c) ogrzewanie obiektów indywidualne w oparciu o paliwa ekologiczne;
d) zaopatrzenie w energię elektryczną i gaz z istniejących sieci na warunkach określonych przez zarządzających sieciami, w oparciu o bilans zapotrzebowania mocy;
e) usuwanie odpadów stałych poprzez segregację
i gromadzenie ich w przystosowanych pojemnikach, okresowo opróżnianych i w sposób zorganizowany wywożonych poza obszar Gminy na urządzone składowisko odpadów, zgodnie z zawartymi
porozumieniami.
5. Powiązanie z drogą powiatową „6.1.KDp-Z” relacji Nowy Sącz - Wilczyska istniejącym zjazdem
z terenu 2.1.U/MN, czyli teren usług komercyjnych dla
motoryzacji objęty Uchwałą Nr L/415//2002 Rady Gminy
Chełmiec z dnia 14 sierpnia 2002 r.
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§ 10. Ustala się wysokość opłaty wyrażoną
w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu, o której mowa
w art.36 ust. 4 Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami) dla terenów
objętych planem - 15%.
§ 11. Traci moc Uchwała Nr XX/163/2004 Rady
Gminy Chełmiec z dnia 24 maja 2004 r. (Dz. Urzędowy
Wojew. Małopolskiego z roku 2004 Nr 222 poz. 2514
z późn. zm.)w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego
"Chełmiec
V"
w Gminie Chełmiec - w części objętej niniejszym planem.
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Chełmiec.
§ 13. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu i wchodzi
w życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
2. Uchwała podlega również publikacji na stronie
internetowej Gminy Chełmiec.
Przewodniczący Rady Gminy Chełmiec
Jan Bieniek
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Załącznik nr 1
do uchwały nr VI/58/2011
Rady Gminy Chełmiec
z dnia 21 stycznia 2011 r.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINA CHEŁMIEC – WIEŚ LIBRANTOWA – DZIAŁKA NR 193/7
SKALA OPRACOWANIA 1:2000*
UKŁAD SEKCJI
1

2

* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:2000.
Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.
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2
Przewodniczący Rady Gminy Chełmiec
Jan Bieniek
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Załącznik nr 2
do uchwały nr VI/58/2011
Rady Gminy Chełmiec
z dnia 21 stycznia 2011 r.

Rozstrzygnięcie dotyczące rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec V” w Gminie Chełmiec dla części dz. nr 384 w Librantowej.
Rada Gminy Chełmiec, po zapoznaniu się
z oświadczeniem Wójta Gminy Chełmiec, stwierdzającym brak uwag kwestionujących przyjęte ustalenia
w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec V” w Gminie
Chełmiec – zatw. uchwałą Rady Gminy Chełmiec Nr
XX(163)2004 dnia 24 maja 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Mał.
Nr 222, poz. 2514 z późn. zmianami) w zakresie prze-

znaczenia dz. nr 193/7 położonej w Librantowej na
cele usług komercyjnych dla motoryzacji w okresie
wyłożenia tego projektu do wglądu publicznego i 14
dni po zakończeniu wyłożenia, stwierdza brak potrzeby rozstrzygnięcia o którym mowa w art.20 ust.1
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz.717
z późn. zmianami).
Przewodniczący Rady Gminy Chełmiec
Jan Bieniek
Załącznik nr 3
do uchwały nr VI/58/2011
Rady Gminy Chełmiec
z dnia 21 stycznia 2011 r.

Rozstrzygniecie dotyczące realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań
własnych Gminy zapisanych w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec
V” w Gminie Chełmiec – zatw. uchwałą Rady Gminy Chełmiec Nr XX(163)2004 dnia 24 maja 2004 r. (Dz. Urz. Woj.
Mał. Nr 222, poz. 2514 z późn. zmianami) w zakresie przeznaczenia dz. nr 193/7 położonej w Librantowej na cele
usług komercyjnych dla motoryzacji.
Rada Gminy Chełmiec, po zapoznaniu się
z oświadczeniem Wójta Gminy Chełmiec, stwierdzającym brak zapisanych inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych
Gminy zapisanych w projekcie zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec V”

w Gminie Chełmiec dla 193/7 w Librantowej, stwierdza brak potrzeby rozstrzygnięcia, o którym mowa
w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80 poz.717 z późn. zmianami)

Przewodniczący Rady Gminy Chełmiec
Jan Bieniek
448

449
449

UCHWAŁA NR IV/16/11
RADY GMINY JERZMANOWICE-PRZEGINIA
z dnia 24 stycznia 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia z dnia 5 grudnia 2005 r., Nr XXXIX/287/05
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art.
5, ust. 1, pkt 2 lit. d) ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U.
z 2010 r., Nr 95, poz. 613; Nr 96, poz. 620) zarządza się
co następuje:
§ 1. W uchwale Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia z dnia 5 grudnia 2005 r. Nr XXXIX/287/05 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego Nr 688,
poz. 4825 z dnia 14 grudnia 2005 r.) § 1 pkt 2, lit. d)
449

otrzymuje brzmienie: związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych
świadczeń - 3,46 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,".
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.
Przewodniczący
Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia
Zbigniew Synowiec
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UCHWAŁA NR V/23/2010
RADY GMINY PCIM
z dnia 29 grudnia 2010 r.
w sprawie zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminów płatności, rozkładania na raty należności
pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Pcim oraz jej jednostkom podległym,
warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną
oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania tych ulg.
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 późniejszymi zmianami/ w związku
z art. 59 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240/ - Rada Gminy Pcim uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady, sposób
i tryb umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze
cywilnoprawnym zwanych dalej „należnościami”
przypadających Gminie Pcim oraz jej jednostkom podległym, warunki dopuszczalności pomocy publicznej
w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc
publiczna oraz określa organy uprawnione do udzielania ulg.
§ 2. 1. Należności mogą zostać umorzone w całości
lub w części w przypadkach uzasadnionych ważnym
interesem dłużnika, w szczególności jego możliwościami płatniczymi lub interesem publicznym, w tym względami społecznymi lub gospodarczymi.
2. Umorzenie należności, za którą odpowiada więcej niż jeden dłużnik, może nastąpić, gdy okoliczności
uzasadniające umorzenie zachodzą wobec wszystkich
dłużników.
3. Organ właściwy do umorzenia należności
głównej jest również uprawniony do umorzenia należności ubocznych.
4. Umorzenie należności głównej pociąga za sobą
umorzenie należności ubocznych. Jeżeli umorzenie
należności głównej następuje w części, to w odpowiedniej części umorzeniu ulegają należności uboczne.
§ 3. 1. W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika, w szczególności jego możliwościami
płatniczymi lub interesem publicznym, w tym względami społecznymi lub gospodarczymi, można odroczyć
termin zapłaty całości lub części należności, a także
rozłożyć na raty płatność całości lub części należności.
2. Jeżeli dłużnik nie spłaci należności w odroczonym terminie płatności- należność staje się natychmiast
wymagalna wraz z odsetkami za opóźnienie należnymi
od pierwotnego terminu wymagalności.
3. Jeżeli dłużnik nie spłaci którejkolwiek z rat –
niespłacona należność staje się natychmiast wymagalna
w całości wraz z odsetkami za opóźnienie należnymi od
pierwotnego terminu wymagalności.
4. Okres odroczenia terminu płatności nie może
być dłuższy niż 12 miesięcy.
5. Okres spłaty należności pieniężnej rozłożonej na
raty nie może być dłuższy niż 12 miesięcy.

6. Od należności pieniężnej, której termin płatności odroczono lub rozłożono na raty nie pobiera się
odsetek za opóźnienie za okres od zawarcia porozumienia lub złożenia oświadczenia, o których mowa w § 6, do
upływu terminu zapłaty.
§ 4. 1. Do udzielania ulg , o których mowa w § 2
i § 3 uprawnieni są:
1) Wójt Gminy Pcim w stosunku do należności związanych z działalnością Urzędu Gminy lub niezwiązanych
z działalnością żadnej jednostki organizacyjnej Gminy
Pcim.
2) Kierownicy jednostek organizacyjnych – w stosunku
do pozostałych należności związanych z działalnością
danej jednostki organizacyjnej, z tym, że na umorzenie, odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na
raty spłaty należności, której wartość przekracza kwotę 1.000.- zł koniecznym jest uzyskanie zgody Wójta
Gminy.
2. Przez wartość należności rozumie się wysokość
należności głównej wraz z odsetkami i przyznanymi
kosztami postępowania, ustaloną na dzień wszczęcia
postępowania w przedmiocie udzielenia ulgi.
§ 5. Udzielanie ulg, o których mowa w § 2 i § 3,
podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą, bez
względu na ich formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania, następuje zgodnie z warunkami dopuszczalności udzielenia pomocy publicznej określonymi w przepisach prawa unijnego i krajowego i w trybie
zgodnym z przepisami ustawy z dnia 30.04.2004 r.
o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej /j.t. Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późniejszymi zmianami/ oraz wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi, jeżeli udzielane ulgi nie stanowią pomoc de minimis zgodnie z Rozporządzeniem
Komisji WE nr 1998/2006 z dnia 15.12.2006r. w sprawie
stosowania art.87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis /
Dz. Urz. EU Lnr.379, str.5/.
§ 6. Udzielanie ulg, o których mowa w § 2 i w § 3
następuje na podstawie przepisów prawa cywilnego
w drodze porozumienia lub jednostronnego oświadczenia woli w formie pisemnej.
§ 7. 1. Udzielanie ulg, o których mowa w § 2 i w § 3,
następuje na wniosek dłużnika.
2. Wniosek o udzielenie ulgi wraz z dokumentami
uzasadniającymi wniosek dłużnik składa na piśmie organowi, o którym mowa w § 4 ust.1
3. Wniosek powinien zawierać, w szczególności
informacje dotyczące wystąpienia przesłanek uzasadniających udzielenie ulgi.
4. Osoby fizyczne będące dłużnikami dołączają do
wniosku oświadczenie o sytuacji majątkowej sporzą-
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dzone według wzoru określonego w załączniku Nr.1 do
uchwały. W przypadku osób fizycznych będących przedsiębiorcami do wniosku należy dołączyć aktualny wypis
z Ewidencji działalności gospodarczej tego przedsiębiorcy oraz zaświadczenie o nadaniu numeru REGON.
5. Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne
nieposiadające osobowości prawnej będące dłużnikami
dołączają do wniosku:
1) aktualny odpis z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego,
2) bilans za ostatni okres sprawozdawczy,
3) sprawozdanie finansowe za ostatni okres sprawozdawczy,
- przy czym w przypadku, w którym dany podmiot nie
jest zobowiązany do sporządzania bilansu
i sprawozdania finansowego, do wniosku powinny być dołączone oświadczenia o sytuacji
majątkowej wspólników sporządzone według
wzoru określonego w załączniku Nr.1 do uchwały oraz kopie deklaracji podatkowych PIT wspólników za ostatni rok podatkowy.
6. W przypadku, gdy dłużnikiem ubiegającym się
o udzielenie ulgi jest przedsiębiorcą winien we wniosku
wskazać przeznaczenie wnioskowanej pomocy publicznej i odpowiednią podstawę prawną jej udzielenia,
a nadto dołączyć zaświadczenie o pomocy de minimis
oraz informacje o każdej innej pomocy publicznej, jaką
otrzymał w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych, z którymi związana jest udzielana pomoc de
minimis, w formie odpowiadającej przepisom ustawy
z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach
dotyczących pomocy publicznej / j. t. Dz. U. z 2007 r. Nr
59, poz. 404 z późniejszymi zmianami/ oraz wydanymi
na jej podstawie przepisami wykonawczymi.
7. W przypadku stwierdzenia, po dokonanej weryfikacji wniosku, że przedłożone dokumenty lub podane
informacje są niewystarczające i nie można na ich podstawie ustalić istnienia lub nieistnienia przesłanek do
udzielenia ulgi, właściwy organ wzywa dłużnika do jej
uzupełnienia wyznaczając jednocześnie dłużnikowi odpowiedni termin na ich uzupełnienie.
8. Brak uzupełnienia przez dłużnika wniosku
w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie go
bez rozpatrzenia.
§ 8. 1. Umorzenie należności w całości może nastąpić z urzędu, jeżeli:
1) osoba fizyczna zmarła, nie pozostawiając żadnego
majątku albo pozostawiła majątek nie podlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego
o łącznej wartości nie przekraczającej kwoty 6.000,00 zł;
2) osoba prawna została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku mająt-
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ku, z którego można by egzekwować należność pieniężną, a odpowiedzialność z tytułu należności pieniężnych nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;
3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od
kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności pieniężnej lub postępowanie egzekucyjne okazało się
nieskuteczne;
4) jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości
prawnej uległa likwidacji;
5) zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny;
6) kwota zaległości od danego kontrahenta nie przekracza 10 zł za kwartał.
2. W przypadku wszczęcia z urzędu postępowania
w przedmiocie umorzenia należności, właściwy organ
dokonuje ustalania istnienia przesłanek warunkujących
to umorzenie na podstawie zebranej dokumentacji.
§ 9. Jeżeli udzielona ulga obejmuje część należności wyznacza się termin zapłaty pozostałej do uregulowania części. W takim przypadku w porozumieniu lub
oświadczeniu, o których mowa w § 6 zamieszcza się
pouczenie dla dłużnika, że niedotrzymanie terminu zapłaty pozostałej części należności skutkuje wymagalnością całej należności w wysokości sprzed umorzenia
wraz z odsetkami za opróżnienie od pierwotnego terminu wymagalności.
§ 10. Wójt Gminy Pcim przedstawia Radzie Gminy
Pcim zbiorcze sprawozdanie dotyczące udzielonych ulg,
o których mowa w § 2 i w § 3 , według stanu na dzień
31 grudnia każdego roku kalendarzowego, wg wzoru
określonego w zał. Nr 2, dołączając je do informacji
o przebiegu wykonania budżetu za dany rok budżetowy,
na podstawie informacji złożonych przez kierowników
gminnych jednostek organizacyjnych.
§ 11. Wnioski o udzielenie ulg nierozpoznane do
dnia wejścia w życie uchwały podlegają rozpoznaniu
w trybie i na zasadach określonych niniejszą uchwałą.
§ 12. Traci moc Uchwała Nr L/245/06 Rady Gminy
Pcim z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie zasad i trybu
udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych przypadających Gminie Pcim lub jej jednostkom organizacyjnym.
§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Pcim.
§ 14. Uchwała w chodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Pcim
Małgorzata Węgrecka
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Załącznik nr 1
do uchwały nr V/23/2010
Rady Gminy Pcim
z dnia 29 grudnia 2010 r.

OŚWIADCZENIE O SYTUACJI MAJĄTKOWEJ
1. Nazwisko i imię dłużnika - …………………………………….
wiek dłużnika,………
2. Wysokość dochodów………………………………………………
źródło utrzymania: praca zawodowa, renta, emerytura , inne
…………………………………………………………………..
3. Czy dłużnik korzysta z pomocy GOPS lub innych instytucji forma pomocy, wysokość pomocy
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….
4. Czy dłużnik jest zarejestrowany w Urzędzie Pracy………………..
od kiedy…………………………..
czy ma prawo do zasiłku i wysokość zasiłku
. ……………………………………………………………………..
5. Członkowie rodziny, którzy wspólnie zamieszkują z dłużnikiem: współmałżonek, dzieci
………………………………………………..…..……………………………………………
ich źródło utrzymania i wysokość dochodów
………… ……………………………………………………………..
6. Czy dłużnik posiada mieszkanie, dom , inne nieruchomości / powierzchnia, wartość/
…………………………………………………………………..
7. Czy dłużnik posiada samochód lub inny pojazd / marka, nr rejestracyjny/
……………………………………….
8. Czy dłużnik posiada gospodarstwo rolne / powierzchnia w ha przeliczeniowych/
………………………..
9. Czy dłużnik prowadzi działalność gospodarczą / okres prowadzenia działalności gospodarczej , wysokość dochodów/
………………………………………………………..
10. Wysokość miesięcznych opłat wg rachunków za media/czynsz, energia, gaz, woda, telefon/ oraz lekarstwa
i inne:
………………………………………………………………………
Data…………………………… Podpis dłużnika………………………
Przewodniczący Rady Gminy Pcim Małgorzata Węgrecka

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 57

– 2870 –

Poz. 450,451
Załącznik nr 2
do uchwały nr V/23/2010
Rady Gminy Pcim
z dnia 29 grudnia 2010 r.

SPRAWOZDANIE
Dotyczące zakresu umorzonych, odroczonych terminów płatności, rozłożonych na raty należności pieniężnych wg. stanu na dzień 31 grudnia ….……
Lp.
1.

2.

3.

WYSZCZEGÓLNIENIE
Umorzenie:
w tym rodzaj dłużnika:
1) osoby fizyczne
2) osoby prawne
3) inne
Odroczenie:
w tym rodzaj dłużnika:
1) osoby fizyczne
2) osoby prawne
3) inne
Rozłożenie na raty:
w tym rodzaj dłużnika:
1) osoby fizyczne
2) osoby prawne
3) inne

LICZBA DŁUZNIKÓW

KWOTA NALEŻNOŚCI

UWAGI

Przewodniczący Rady Gminy Pcim
Małgorzata Węgrecka
450

451
451

UCHWAŁA NR V/24/2010
RADY GMINY PCIM
z dnia 29 grudnia 2010 r.
w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pcim na rok 2010 - Nr XL/303/2010 Rady Gminy Pcim
z dnia 22 stycznia 2010 r.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami), art. 211, art. 212 i art. 237 ust. 1 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 157, poz. 1240) oraz art. 166 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.
2104; z późn. zm) w związku z art. 121 ust. 4 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające
ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,
poz. 1241 z późn.zm) – Rada Gminy w Pcimiu uchwala,
co następuje:
§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu ogółem na
rok 2010 o kwotę 32.605,00 zł, w tym:
a) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 14.934,00 zł
– jak w załączniku Nr 1,
b) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę
17.671,00 zł – jak w załączniku Nr1.
2. Zmniejsza się wydatki budżetu na rok 2010 ogółem o kwotę 32.605,00 zł - jak w załączniku Nr 2.
3. Zmiany wydatków z ust. 2 obejmują:
1) zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę
32.605,00 zł,

a) wydatki jednostek budżetowych zmniejsza się
o kwotę 32.605,00 – w tym:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 4.175,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
o kwotę 28.430,00 zł,
§ 2. W Uchwale Budżetowej Gminy Pcim na rok
2010 Nr XL/303/2010 Rady Gminy Pcim z dnia 22 stycznia 2010 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku Nr 1 (dochody budżetu Gminy Pcim na
2010
rok)
wprowadza
się
zmiany
zgodnie
z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
2) w załączniku Nr 2 (plan wydatków budżetu Gminy
Pcim na 2010 rok) wprowadza się zamiany zgodnie
z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
3) załącznik Nr 3 (plan przychodów i rozchodów) otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały,
4) załącznik Nr 5a (dochody z tytułu kar pieniężnych i opłat
za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz wydatki
na realizację zadań związanych z ochroną środowiska
i gospodarką wodną na rok 2010- otrzymuje brzmienie
jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
5) załącznik Nr 9 (Prognoza długu Gminy Pcim…) otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
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§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Pcim.
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w trybie określonym odrębnymi
przepisami dla aktów prawa miejscowego.
Przewodniczący Rady Gminy Pcim
Małgorzata Węgrecka
Załącznik nr 1
do uchwały nr V/24/2010
Rady Gminy Pcim
z dnia 29 grudnia 2010 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PCIM NA 2010 ROK
Dział
1
020

400

700

756

801

853

900

Źródło dochodów
2

Zwiększenia
3

Leśnictwo
w tym dochody bieżące:
-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§0750)
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę
w tym dochody bieżące:
- wpływy z usług (§0830)
- pozostałe odsetki (§0920)
Gospodarka mieszkaniowa
w tym dochody bieżące:
- pozostałe odsetki (§0920)
- wpływy z różnych dochodów (§0970)
w tym dochody majątkowe:
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§0870)
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich porodem
w tym dochody bieżące:
- podatek od nieruchomości (§0310)
- podatek rolny (§0320)
- podatek leśny(§0330)
- podatek od środków transportowych (§0340)
- wpływy z opłaty skarbowej (§0410)
- wpływy z opłaty targowej (§0430)
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§0490)
- podatek od czynności cywilnoprawnych (§0500)
- wpływy z różnych opłat (§0690)
Oświata i wychowanie
w tym dochody bieżące:
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§0750)
- wpływy z usług (§0830)
- wpływy z różnych dochodów (0970)
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
w tym dochody bieżące:
- pozostałe odsetki (§0920)
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
w tym dochody bieżące:
- wpływy z różnych opłat (§0690)
- pozostałe odsetki (§0920)

RAZEM:
W tym:
- dochody bieżące: -14.934,00
w tym ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
- dochody majątkowe: -17.671,00
w tym ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00

Zmniejszenia
4
830,00

830,00
1.020,00
1.010,00
10,00
4.152,00

17.671,00

120,00
4.032,00
17.671,00
45.262,00

41.869,00
40.068,00
495,00

4.320,00
2.760,00
382,00
140,00
660,00
37.000,00
1.306,00
970,00

850,00
120,00

24.030,00

19.800,00
4.230,00

356,00
356,00
35,00
27,00
8,00
51.795,00

84.400,00
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Załącznik nr 2
do uchwały nr V/24/2010
Rady Gminy Pcim
z dnia 29 grudnia 2010 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Pcim na 2010 rok
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Załącznik nr 3
do uchwały nr V/24/2010
Rady Gminy Pcim
z dnia 29 grudnia 2010 r.

Lp.
1
2
3
4

5

NAZWA
Dochody ogółem
Wydatki ogółem
Wynik (nadwyżka/deficyt)
Przychody budżetu
- zaciągane kredyty bankowe
- zaciągane pożyczki
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych
- wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych
- wpływy z prywatyzacji majątku
- wpływy z emisji papierów wartościowych
- wpływy z pożyczek udzielonych
Rozchody budżetu
- spłata zaciągniętych kredytów bankowych
- spłata zaciągniętych pożyczek
- wykup wyemitowanych papierów wartościowych
- środki na udzielenie pożyczek z budżetu

PLAN 2010
29 292 663,98
32 424 077,31
-3 131 413,33
5 045 764,71
4 800 000,00
0,00
245 764,71

1 914 351,38
1 571 542,38
342 809,00

Przewodniczący Rady Gminy Pcim
Małgorzata Węgrecka
Załącznik nr 4
do uchwały nr V/24/2010
Rady Gminy Pcim
z dnia 29 grudnia 2010 r.

Dochody z tytułu kar pieniężnych i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wydatki na realizację zadań
związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną na rok 2010

1

2

3

Wyszczególnienie
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane
z ich poborem
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw
dochody bieżące:
wpływy z różnych opłat
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Ogółem dochody:
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Oczyszczanie miast i wsi
w tym:
wydatki bieżące jednostek budżetowych
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
w tym:
wydatki bieżące jednostek budżetowych
Ogółem wydatki:

Dział

Rozdz.

756

Dochody

Wydatki

2 494,00
75618

900
90011

2 494,00

2 494,00
4 525,28
4 525,28
7 019,28

900
90003

2 046,00
2 046,00

90004

4 973,28
4 973,28
7 019,28
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Załącznik nr 5
do uchwały nr V/24/2010
Rady Gminy Pcim
z dnia 29 grudnia 2010 r.

PROGNOZA DŁUGU GMINY PCIM OD ROKU 2008 DO ROKU, W KTÓRYM PLANOWANY DŁUG ZOSTAJE
W CAŁOŚCI SFINANSOWANY TJ. DO 2019 ROKU
Lp.
I

1
2
II

1
2
3
4
5
III
1

2
IV

1
2
3
V

1
2
VI

Lp.
I
1
2
II
1
2
3
4
5
III
1

2
IV
1

Wyszczególnienie
DOCHODY BUDŻETU
OGÓŁEM
w tym:
Dochody bieżące
Dochody majątkowe
PRZYCHODY BUDŻETU
OGÓŁEM
w tym:
Kredyty
Pożyczki
Nadwyżka z lat ubiegłych
Wolne środki
Spłaty pożyczek udzielonych
WYDATKI BUDŻETU
OGÓŁEM
Wydatki bieżące
w tym:
Odsetki od kredytów
i pożyczek
Wydatki majątkowe
ROZCHODY BUDŻETU
OGÓŁEM
w tym:
Spłaty kredytów
Spłaty pożyczki
Udzielone pożyczki z budżetu
ŁĄCZNE ZADŁUŻENIE NA
KONIEC ROKU
BUDŻETOWEGO
w tym:
Raty kredytów
Raty pożyczki
WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA
/15%/
/60%/

2008 rok
2009 rok
2010 rok
2011 rok
23 155 594 26 173 002,32 29 292 663,98 27 420 946,20

2012 rok
28 791 994

2013 rok
30 231 593

22 504 338 23 893 829,52 27 564 233,98 26 920 946,20
651 256 2 279 172,80 1 728 430,00
500 000
3 688 073 4 500 500,71 5 045 764,71
0

27 791 994
1 000 000
0

29 231 593
1 000 000
0

2 900 000

3 900 000

4 800 000,00

728 073
600 500,71
245 764,71
60 000
24 882 143 28 730 053,72 32 424 077,31

25 304 934

26 779 972

28 219 553

20 703 658 23 008 329,77 27 106 518,91

23 804 934

24 779 972

26 219 553

384 628

435 281,64

612 000

500 000

500 000

500 000

4 178 485
1 351 284,60

5 721 723,95
1 697 684,60

5 317 558,40
1 914 351,38

1 500 000
2 116 011,92

2 000 000
2 012 022,32

2 000 000
2 012 040,32

1 008 475,60
342 809

1 354 875,60
342 809

1 571 542,38
342 809

1 773 202,92
342 809

1 669 213,32
342 809

1 669 237,32
342 803

7 685 443,80

9 887 759,20 12 773 407,82 10 657 395,90

8 645 373,58

6 633 333,26

5 971 404,80
1 714 039

8 516 529,20 11 744 986,82
1 371 230 1 028 421,00

9 971 783,90
685 612,00

8 302 570,58
342 803,00

6 633 333,26
0

9,54
38,87

8,72
30,03

8,31
21,94

Wyszczególnienie
DOCHODY BUDŻETU OGÓŁEM
w tym:
Dochody bieżące
Dochody majątkowe
PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM
w tym:
Kredyty
Pożyczki
Nadwyżka z lat ubiegłych
Wolne środki
Spłaty pożyczek udzielonych
WYDATKI BUDŻETU OGÓŁEM
Wydatki bieżące
w tym:
Odsetki od kredytów i pożyczek
Wydatki majątkowe
ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM
w tym:
Spłaty kredytów

7,50
33,19

8,15
37,78

8,62
43,61

2014 rok
31 743 173

2015 rok
2016 rok
33 330 332 34 996 848

2017 rok
36 746 691

2018 rok
2019 rok
38 584 025 40 513 226

30 743 173
1 000 000
0

32 130 332 33 796 848
1 200 000
1 200 000
0
0

35 546 691
1 200 000
0

37 384 025 39 313 226
1 200 000
1 200 000
0
0

30 609 840
28 609 840

32 196 999 33 863 515
30 196 999 31 863 515

35 613 358
33 613 358

37 450 692 39 546 559
35 450 692 37 546 559

100 000
100 000
100 000
100 000
100 000
100 000
2 000 000
2 000 000
2 000 000
2 000 000
2 000 000
2 000 000
1 133 333,32 1 133 333,32 1 133 333,32 1 133 333,32 1 133 333,32 966 666,66
1 133 333,32 1 133 333,32 1 133 333,32 1 133 333,32 1 133 333,32 966 666,66
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Spłaty pożyczki
Udzielone pożyczki z budżetu
ŁĄCZNE ZADŁUŻENIE NA KONIEC ROKU 5 499 999,94 4 366 666,62 3 233 333,30 2 099 999,98 966 666,66
BUDŻETOWEGO
w tym:
Raty kredytów
5 499 999,94 4 366 666,62 3 233 333,30 2 099 999,98 966 666,66
Raty pożyczki
0
0
0
0
0
WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA
/15%/
3,89
3,70
3,52
3,36
3,20
/60%/
17,33
13,10
9,24
5,71
2,51

0,00

0,00
0
2,63
0,00

Przewodniczący Rady Gminy Pcim
Małgorzata Węgrecka
451

452
452

UCHWAŁA NR VI/30/2011
RADY GMINY PCIM
z dnia 27 stycznia 2011 r.
w sprawie określenia warunków, trybu i rozliczenia finansowego wspierania rozwoju sportu
na terenie Gminy Pcim.
Na podstawie art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,
poz. 1240; z późn. zm.) oraz art. 27 ust. 2 i 3 i art. 28
ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U.
Nr 127, poz. 857; z późn. zm.) w zw. z art. 18 ust. 2 pkt 15
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.),
Rada Gminy Pcim uchwala, co następuje:
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1. 1. Niniejsza uchwała określa:
1) warunki i tryb finansowania zadania własnego Gminy
Pcim w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu poprzez
udzielanie dotacji na realizację celów publicznych
określonych w § 3, w tym:
a) tryb postępowania o udzielenie dotacji,
b) sposób kontroli wykonywanego zadania, celu publicznego i wykorzystania dotacji,
c) sposób rozliczenia udzielonej dotacji.
2) cele publiczne z zakresu sportu, które Gmina Pcim
zamierza osiągnąć w wyniku udzielanych dotacji.
2. Przepisów niniejszej uchwały nie stosuje się do
dotacji na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej udzielanych na warunkach i w trybie z ustawy
z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873; z późn. zm.).
3. O dotację, o której mowa w ust. 1 może ubiegać
się każdy klub sportowy nie należący do sektora finansów publicznych i nie działający w celu osiągnięcia zysku, który na terenie Gminy Pcim prowadzi działalność
sportową.
§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) dotacji - należy przez to rozumieć udzieloną na warunkach i trybie przewidzianym w niniejszej uchwale dotację celową z art. 126 i art. 221 ust. 2-4 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 157, poz. 1240; z późn. zm.), która jest przeznaczona
na sfinansowanie lub dofinansowanie projektu służącego realizacji celu publicznego określonego w § 3;

2) projekcie - należy przez to rozumieć przedsięwzięcie
realizowane przez beneficjenta dotacji, stanowiące
wydatki bieżące lub majątkowe, które w sposób bezpośredni przyczynią się do realizacji celu publicznego
określonego w § 3;
3) wnioskodawcy - należy przez to rozumieć klub sportowy, który na warunkach i w trybie niniejszej uchwały złoży wniosek o udzielanie dotacji na projekt;
4) beneficjencie - należy przez to rozumieć klub sportowy,
któremu w trybie niniejszej uchwały przyznano dotację
na sfinansowanie lub dofinansowanie projektu;
5) umowie - należy przez to rozumieć umowę o dotację
zawieraną między Wójtem Gminy Pcim i klubem sportowym, której treści reguluje przepis art. 221 ust. 3
ustawy określonej w pkt 1 oraz postanowienia niniejszej uchwały.
§ 3. Przyjmuje się, że sprzyjanie rozwojowi sportu
w Gminie Pcim będzie służyło realizacji, co najmniej
jednego z następujących celów publicznych:
1) poprawie warunków uprawiania sportu na terenie
Gminy Pcim;
2) zwiększeniu dostępności mieszkańców Gminy Pcim
do działalności sportowej;
3) popularyzacji uprawiania sportu dla podnoszenia
sprawności fizycznej;
4) zaspokajaniu potrzeb społecznych poprzez integrowanie się kibiców;
5) pobudzaniu kreatywności i wpływowi na rozwój sportu na terenie Gminy Pcim;
6) kreowaniu pozytywnego wizerunku Gminy Pcim poprzez sprzyjanie współzawodnictwu sportowemu na
wszelkich poziomach.
Rozdział 2
Warunki otrzymania dotacji
§ 4. 1. Z zastrzeżeniem ust. 2, udzielana dotacja
może w szczególności być przeznaczona na sfinansowanie lub dofinansowanie:
1) realizacji programów szkolenia sportowego,
2) zakup sprzętu sportowego,
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3) pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w takich zawodach,
4) pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych
dla celów szkolenia sportowego,
5) sfinansowanie stypendiów sportowych i wynagrodzenia kadry szkoleniowej,
2. Z dotacji z ust. 1 nie mogą być finansowane lub
dofinansowane wydatki z tytułu:
1) transferu zawodnika z innego klubu sportowego spoza terenu Gminy Pcim;
2) zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na beneficjenta lub osoby w nim zrzeszone.
3) zobowiązań beneficjenta z zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych, oraz kosztów obsługi zadłużenia;
§ 5. Jeśli otrzymana dotacja po stronie wnioskodawcy stanowić będzie pomoc publiczną, w rozumieniu
art. 107 ust. 1 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. U. E. seria: C, Nr 115 z 9.5.2008r.), warunkiem rozpatrzenia wniosku o dotację jest łącznie:
1) dochowanie ze strony wnioskodawcy wymagań
z rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu
do pomocy de minimis (Dz. U. UE L 2006 r.
Nr 379 poz. 5);
2) przedstawienie przez wnioskodawcę dokumentów
i informacji określonych w § 9 ust. 2.
§ 6. 1. Formą wypłaty z budżetu Gminy Pcim dotacji
przyznanej na zasadach niniejszej uchwały, może być
przekazanie beneficjentowi, po zawarciu umowy, środków na poczet poniesienia kosztów projektu lub refundacja kosztów poniesionych przez beneficjenta po zawarciu umowy.
2. O formie wypłaty dotacji decyduje Wójt Gminy
Pcim w ogłoszeniu o konkursie projektów z § 8.
3. Dotacja jest przekazywana po podpisaniu
umowy na rachunek bankowy wskazany w umowie.
Rozdział 3
Tryb udzielania dotacji
§ 7. Wybór projektów, na których realizację zostanie udzielona dotacja z budżetu Gminy Pcim, dokonuje
się w drodze konkursu projektów.
§ 8. 1. Wójt Gminy Pcim ogłasza konkurs projektów, w którym określa:
1) przedmiotu zgłaszanych projektów,
2) termin zgłaszania wniosków o dotacje;
3) wysokości kwoty środków finansowych przeznaczonych na dotacje w ramach ogłoszonego konkursu projektów oraz formy wypłaty dotacji;
4) termin realizacji przedsięwzięć z projektów, nie dłużej
niż do dnia 31 grudnia roku, w którym udzielono
wnioskowaną dotację;
5) warunki merytoryczne i finansowe, jakie powinien
spełniać projekt i objęte nim przedsięwzięcie.
2. Co najmniej z 7 dniowym wyprzedzeniem
w stosunku do terminu z ust. 1 pkt 3, ogłoszenie
o konkursie projektów Wójt zamieszcza w Biuletynie
Informacji Publicznej z jednoczesnym wywieszeniem na
tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Pcim.
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§ 9. 1. Wniosek o udzielenie dotacji finansującej
w całości lub w części zgłoszony projekt sporządza się
na formularzu przyjętym w załączniku nr 1 do niniejszej
uchwały.
2. Wniosek o udzielanie dotacji stanowiącej pomoc de minimis, o której mowa w § 5 wymaga dodatkowo przedłożenia dokumentów i informacji określonych w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r.
o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404; z późn. zm.)
oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis
(Dz. U. Nr 53, poz. 311)
3. Za datę przedłożenia wniosku przez wnioskodawcę uznaje się dzień jego wpływu na dziennik podawczy Urzędu Gminy Pcim.
4. Wójt Gminy Pcim może uzależnić rozpatrzenie
wniosku
od
przedłożenia
przez
wnioskodawcę
w określonym terminie uzupełnień i sprostowań złożonego wniosku. Niedokonanie uzupełnień lub sprostowań wniosku w określonym terminie powoduje jego
odrzucenie.
§ 10. Przy wyborze projektu lub projektów otrzymujących dotacje, Wójt Gminy Pcim uwzględnia:
1) dochowanie wymagań formalnych,
2) znaczenie zgłoszonego projektu dla realizacji celu
publicznego z § 3,
3) wysokość środków budżetowych przeznaczonych na
zorganizowany konkurs projektów,
4) przedstawioną we wniosku kalkulację kosztów realizacji projektu (kosztorys projektu) w związku
z zakresem rzeczowym projektu,
5) możliwość realizacji projektu przez wnioskodawcę,
6) dotychczasowe wykorzystanie przez wnioskodawcę
dotacji z budżetu Gminy Pcim, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość rozliczenia się z otrzymanych
środków;
7) planowany wkład rzeczowy i osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną.
§ 11. 1. Wyboru projektów dokonuje Wójt Gminy
Pcim uwzględniając § 10
2. Po wyborze projektów Wójt Gminy Pcim kolejno:
1) informuje pisemnie lub faksem lub emailem wnioskodawców o przyznanych kwotach dotacji na wybrane projekty oraz o projektach, które zostały odrzucone;
2) uzgadnia z wnioskodawcą ostateczny zakres projektu
i kwotę na jego realizację;
3) zamieszcza informacje o projektach, które uzyskały
dotacje, kwotach dotacji i ich przedmiocie w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu
Gminy Pcim.
3. Z każdym Wnioskodawcą, którego projekt został
wybrany do dofinansowania, Wójt Gminy Pcim zawiera
umowę o dotację, z zastrzeżeniem ust. 4.
4. Ogłoszenie o otwartym konkursie projektów
z § 7 może dopuszczać, unieważnienie konkursu przez
Wójta Gminy Pcim lub odstąpienie od zawarcia umowy
na skutek:
1) stwierdzenia istotnego naruszenia prawa przy wyborze projektów lub,
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2) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że zakończenie procedury wyborem projektu lub
zawarcie umowy nie leży w interesie publicznym,
a zmiany takiej nie można było wcześniej przewidzieć.
Rozdział 4
Umowa o dotację
§ 12. 1. Z beneficjentem dotacji Wójt Gminy Pcim
zawiera umowę o realizację projektu, której treść określa
przepis art. 221 ust. 3 ustawy określonej w § 2 pkt 1.
2. Integralnym elementem umowy jest załączony
do niej wniosek zawierający projekt, który został wybrany do realizacji przez Wójta Gminy Pcim.
§ 13. 1. W treści umowy o dofinansowaniu dotacją
części kosztów z kosztorysu projektu, zamieszcza się
postanowienie przewidujące proporcjonalne pomniejszenie kwoty dotacji wymienionej w umowie, w przypadku zrealizowania projektu przy pomniejszonym zaangażowaniu środków beneficjenta zakładanych na jego
finansowanie. Przekazana kwota dotacji, w części stanowiącej dotację pobraną w nadmiernej wysokości (w
rozumieniu art. 252 ust. 3 ustawy określonej w § 2 pkt
1 uchwały), podlega zwrotowi w dniu rozliczenia dotacji,
na rachunek wskazany w umowie, z zastrzeżeniem ust. 2
2. Pomniejszenia środków dotacji, o którym mowa
w ust. 2, nie stosuje się, gdy beneficjent wykaże, że
część wykonawstwa projektu, jako pozycje z kosztorysu
projektu, na które nie poniesiono nakładów, została
zastąpiona pracą wolontariuszy lub wkładem rzeczowym, bądź uzyskaną nieodpłatnie usługą.
§ 14. 1. W treści umowy można zamieścić postanowienia dopuszczające jej zmianę w drodze dwustronnego aneksu pisemnego, z zastrzeżeniem, że zmiana
umowy nie może powodować istotnego odstępstwa od
założeń projektu wynikającego z umowy.
2. W przypadkach uzasadnionych specyfiką realizowanego projektu w umowie można zawrzeć postanowienie dopuszczające dokonanie przez beneficjenta
przesunięć pomiędzy finansowanymi dotacją pozycjami
kosztorysu projektu istniejącej pozycji kosztorysowej.
Dla skuteczności każda zmiana kosztorysu wymaga
zmiany w drodze dwustronnego aneksu pisemnego.
Rozdział 5
Kontrola realizacji zadania celu publicznego
i wykorzystania dotacji
§ 15. 1. Wójt Gminy Pcim poprzez upoważnionych
pracowników Urzędu Gminy może kontrolować realizację projektu, w szczególności:
1) stan realizacji projektu,
2) efektywność i rzetelność jego wykonania,
3) prawidłowość wykorzystania środków z dotacji
z budżetu Gminy Pcim,
4) prowadzenie przez beneficjenta dokumentacji księgowo - rachunkowej, w zakresie wykorzystania środków dotacji z budżetu Gminy Pcim.
2. Podstawą do przeprowadzania kontroli przez
pracownika Urzędu Gminy Pcim jest imienne upoważnienie od Wójta określające:
1) imię i nazwisko osoby przeprowadzającej kontrolę;
2) nazwę jednostki kontrolowanej (beneficjenta);
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3) zakres przedmiotowy kontroli z uwzględnieniem ust. 1;
4) czasokres przeprowadzanej kontroli.
3. O zamiarze przeprowadzenia kontroli powiadamia się beneficjenta dotacji wraz z informacją
o zakresie przedmiotowym kontroli i czasokresie jej
przeprowadzania.
4. W ramach dokumentacji okazywanej przez beneficjenta, osoby kontrolujące mają prawo żądać stosownych kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem oraz żądać udzielania odpowiedzi i wyjaśnień pisemnych.
5. Z przeprowadzonej kontroli sporządzany jest
protokół, który po jednym egzemplarzu otrzymuje Wójt
Gminy Pcim i jednostka kontrolowana (beneficjent),
wraz z poświadczeniem otrzymania protokołu.
6. Na podstawie ustaleń protokołu kontroli do
skontrolowanej jednostki (beneficjenta) kierowane jest
pisemne wystąpienie pokontrolne. W wystąpieniu pokontrolnym, na tyle na ile to możliwe, określa się osoby
odpowiedzialne za powstanie stwierdzonych nieprawidłowości.
7. Od wystąpienia pokontrolnego z ust. 6, w terminie 14 dni od jego otrzymania, jednostka kontrolowana (beneficjent), może skierować zastrzeżenia do Wójta
Gminy Pcim.
8. Podstawą zastrzeżeń z ust. 7 może być zakwestionowanie zgodności ustaleń kontroli ze stanem faktycznych lub zakwestionowanie interpretacji prawa
zawartej w wystąpieniu pokontrolnym. O wyniku rozpoznania
zastrzeżeń
Wójt
powiadamia
jednostkę
w terminie do 14 dni od otrzymania zastrzeżeń.
Rozdział 6
Rozliczenie dotacji
§ 16. 1. W terminie określonym w umowie, beneficjent rozlicza się z wykorzystanej dotacji, w tym
z wykonania projektu.
2. Przedmiotem realizacji dotacji nie mogą być
wydatki, które beneficjent poniósł na realizację projektu
przed zawarciem umowy z § 12.
3. Rozliczenie dokonywane jest poprzez terminowe przedłożenie na dziennik podawczy Urzędu Gminy
Pcim prawidłowo wypełnionego druku, według załącznika nr 2 do niniejszej uchwały oraz wpłaty środków
dotacji podlegającej zwrotowi wraz z odsetkami, jak od
zaległości podatkowych.
§ 17. Wójt Gminy Pcim powiadamia beneficjenta
pisemnie o kwocie dotacji wymaganej do zwrotu
i terminie od kiedy naliczane są odsetki w wysokości jak
od zaległości podatkowych.
Rozdział 7
Przepisy przejściowe i końcowe
§ 18. Traci moc uchwała nr V/16/2010 Rady Gminy
Pcim z 29 grudnia 2010 roku w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu
na terenie Gminy Pcim w roku 2011.
§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Pcim.
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§ 20. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Pcim
Małgorzata Węgrecka

Poz. 452

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 57

– 2882 –

Poz. 452
Załącznik nr 1
do uchwały nr VI/30/2011
Rady Gminy Pcim
z dnia 27 stycznia 2011 r.
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Przewodniczący Rady Gminy Pcim
Małgorzata Węgrecka
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Załącznik nr 2
do uchwały nr VI/30/2011
Rady Gminy Pcim
z dnia 27 stycznia 2011 r.
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Przewodniczący Rady Gminy Pcim
Małgorzata Węgrecka
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UCHWAŁA NR VI/31/2011
RADY GMINY PCIM
z dnia 27 stycznia 2011 r.
w sprawie: wyznaczenia obszarów na których nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych
w wyniku osunięcia ziemi i na których obowiązuje zakaz budowy nowych obiektów, odbudowy oraz rozbudowy,
przebudowy i nadbudowy istniejących budynków kierując się potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa ludzi
i mienia.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 13c ustawy
z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych
zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania
żywiołu (Dz. U. z 2001 r., Nr 84, poz. 906 ze zmianami)
Rada Gminy Pcim uchwala co następuje:
§ 1. 1. Wyznacza się na terenie Gminy Pcim obszary, na których nastąpiło uszkodzenie lub zniszczenie
obiektów budowlanych w wyniku osunięcia ziemi, na
których wprowadza się zakaz budowy nowych budynków, odbudowy oraz rozbudowy, przebudowy i nadbudowy istniejących budynków, kierując się potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia.

2. Obszary, o których mowa w ust 1, zostały określone w załączniku graficznym nr 1, który stanowi integralną część niniejszej Uchwały.
3. Załącznik graficzny nr 1, o którym mowa powyżej, jest poglądowym zestawieniem obszarów, o których
mowa w ust. 1 niniejszej uchwały, które zostały wyznaczone na podstawie kart dokumentacyjnych osuwisk.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Pcim.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Pcim
Małgorzata Węgrecka
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do uchwały nr VI/31/2011
Rady Gminy Pcim
z dnia 27 stycznia 2011 r.
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* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:2000.
Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.
Przewodniczący Rady Gminy Pcim Małgorzata Węgrecka
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UCHWAŁA NR IV/18/11
RADY GMINY PRZECISZÓW
z dnia 21 stycznia 2011 r.
w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Przeciszów polegającego na
tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10, art. 18 ust. 2 pkt 15
i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 27 ust. 2 ustawy z dnia
25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857
z późn. zm.) w związku z art. 221 ust. 4 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy Przeciszów
uchwala, co następuje:
§ 1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) „Wójcie" - należy przez to rozumieć Wójta Gminy
Przeciszów,
2) „Gminie" - należy przez to rozumieć Gminę Przeciszów ,
3) „umowie" — należy przez to rozumieć umowę
o realizację zadania,
4) „Urzędzie" - należy przez to rozumieć Urząd
Gminy Przeciszów,
5) „ustawie" - należy przez to rozumieć ustawę
z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz.
857z późn. zm.).
§ 2. 1. Uchwała określa warunki i tryb finansowania
zadania własnego Gminy Przeciszów polegającego na
tworzeniu warunków (w tym organizacyjnych) sprzyjających rozwojowi sportu.
2. Zamierzonym do osiągnięcia celem publicznym
z zakresu sportu jest ułatwienie dostępu do uprawiania
sportu oraz poprawa jego warunków.
§ 3. 1. Z zastrzeżeniem, o którym mowa w ust. 2,
dotacja celowa z budżetu Gminy może być przyznana
klubowi sportowemu w rozumieniu art. 3 i art. 4 ustawy,
działającemu na obszarze Gminy, na pokrycie wydatków
określonych w art. 28 ust. 2 ustawy.
2. Z dotacji nie mogą być finansowane wydatki na:
1) zakup nieruchomości,
2) prowadzenie działalności gospodarczej,
3) koszty promocji,
4) premie dla zawodników,
5) zapłatę kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych ,
6) zobowiązania powstałe przed dniem zawarcia umowy.
§ 4. 1. Z zastrzeżeniem, o którym mowa w § 10 dotacje udzielane są po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert. Konkursy mogą być ogłaszane w miarę
potrzeb i możliwości finansowych budżetu Gminy, przez
cały okres danego roku budżetowego.
2. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się
w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń
Urzędu
oraz
na
stronie
internetowej
www.przeciszow.iap.pl, co najmniej 14 dni przed upływem terminu składania ofert.

3. Ogłoszenie o konkursie powinno zawierać informacje o:
1) nazwie i siedzibie organu ogłaszającego konkurs,
2) rodzaju zadania,
3) wysokości środków publicznych przeznaczonych na
realizację zadania,
4) zasadach przyznawania dotacji,
5) wymogach formalnych, jakie winna spełniać oferta,
6) terminach i warunkach realizacji zadania,
7) miejscu i terminie składania ofert,
8) miejscu i terminie otwarcia ofert,
9) terminie, trybie i kryteriach stosowanych przy dokonywaniu wyboru ofert,
10) zastrzeżeniu o prawie odwołania konkursu i przesunięciu terminu składania ofert,
11) zastrzeżeniu o możliwości unieważnienia konkursu.
§ 5. 1. Oferta klubu sportowego powinna zawierać,
w szczególności:
1) szczegółowy zakres rzeczowy zadania proponowanego do realizacji,
2) termin i miejsce realizacji zadania,
3) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania,
4) informację o wcześniejszej działalności klubu sportowego składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy
zadanie,
5) informację o posiadanych zasobach rzeczowych
i kadrowych zapewniających wykonanie zadania,
w tym o wysokości planowanych środków finansowych własnych i z innych źródeł przeznaczonych na
realizację zadania,
6) oświadczenie, iż wszystkie podane w ofercie i w załącznikach do oferty informacje są zgodne z aktualnym stanem faktycznym i prawnym.
2. Szczegółowy wzór oferty określi Wójt w drodze
zarządzenia.
§ 6. 1. Oferty złożone w konkursie rozpatruje Komisja Konkursowa.
2. Zasady powoływania i tryb postępowania Komisji Konkursowych określi Wójt w drodze zarządzenia.
§ 7. 1. Przy rozpatrywaniu ofert dotyczących realizacji zadania uwzględnia się, w szczególności:
1) zakładane rezultaty realizacji zadania,
2) przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania
oraz wysokości środków publicznych przeznaczonych
na realizację zadania,
3) planowany udział środków finansowych własnych lub
środków finansowych pochodzących z innych źródeł
niż dotacja Gminy,
4) deklarowaną przez klub sportowy jakość działania
oraz kwalifikacje osób, przy pomocy których zadanie
będzie realizowane,
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5) rzetelność i terminowość wykonania zadania oraz
sposób rozliczenia otrzymanych przez oferenta w poprzednich okresach dotacji z budżetu Gminy,
6) możliwość realizacji zadania przez oferenta.
2. Przepis ust. 1 ma zastosowanie także, gdy
w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert złożona
została jedna oferta.
§ 8. 1. Komisja Konkursowa dokonuje oceny
wszystkich ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie
dotacji, którą następnie przekazuje Wójtowi wraz
z protokołami posiedzeń.
2. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert
dokonuje Wójt w drodze zarządzenia. Wyniki konkursu
zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na
tablicy ogłoszeń Urzędu oraz na stronie internetowej
www.przeciszow.iap.pl.
§ 9. 1. Z klubem sportowym, któremu przyznano
dotację zawierana jest, na czas realizacji zadania, umowa w formie pisemnej.
2. Wzór umowy określi Wójt w drodze zarządzenia.
§ 10. 1. Zlecanie realizacji zadania może nastąpić
z pominięciem otwartego konkursu ofert, jeżeli zostaną
spełnione łącznie następujące warunki:
1) z inicjatywą (ofertą) realizacji zadania wystąpi klub
sportowy,
2) wysokość wnioskowanej dotacji (dofinansowania) nie
przekroczy 8.000,00 zł. (słownie: osiem tysięcy złotych
zero groszy), zadanie realizowane będzie przez okres
nie dłuższy niż 60 dni.
2. W przypadku stwierdzenia spełnienia wymogów, o których mowa w ust. 1, Wójt, w terminie 7 dni
od wystąpienia przez klub sportowy z inicjatywą (ofertą), rozpatruje zgodność oferty z celem określonym w §
2 ust 2 oraz zamieszcza ofertę na okres 7 dni
w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń
Urzędu
oraz
na
stronie
internetowej:
www.przeciszow.iap.pl.
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4. Po rozpatrzeniu uwag, Wójt niezwłocznie zawiera umowę przekazując dotację na realizację zadania.
5. Łączna kwota dotacji przekazanych dotychczas
w tym trybie, dla jednej organizacji, nie może przekroczyć 15.000,00 zł. (słownie: piętnaście tysięcy złotych
zero groszy) w danym roku budżetowym.
§ 11. 1. Zlecający zadanie sprawuje bieżącą kontrolę merytoryczną wydatkowania i rozliczania dotacji
udzielonej z budżetu Gminy,
2. Zlecający zadanie dokonuje kontroli i oceny realizacji zadania, w szczególności:
1) stanu realizacji zadania,
2) efektywności i rzetelności wykonania zadania,
3) prawidłowości wykorzystania środków publicznych
otrzymanych na realizację zadania,
4) prowadzenia dokumentacji finansowo-księgowej,
określonej w przepisach prawa i postanowieniach
umowy.
§ 12. 1. Sprawozdanie z wykonania zadania określonego w umowie kluby sportowe sporządzają
w terminie 30 dni po upływie okresu, na który umowa
została zawarta,
2. Niewykorzystane środki finansowe z dotacji
podlegają zwrotowi do budżetu Gminy w terminie 14
dni od dnia upływu okresu, na który umowa została
zawarta.
3. Rozliczenie dotacji nastąpi przez złożenie prawidłowo wypełnionego sprawozdania, o którym mowa
w ust.1 oraz zwrot dotacji wraz z odsetkami liczonymi
jak dla zaległości podatkowych.
4. Wzór sprawozdania określi Wójt w drodze zarządzenia.
§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Przeciszów
§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

3. W terminie 7 dni od zamieszczenia oferty każdy
może zgłosić uwagi do oferty.

Przewodniczący Rady Gminy
Tomasz Kosowski
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ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR WN.II.4131-1-3-11
WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO
z dnia 31 stycznia 2011 r.
dotyczące tekstu uchwały Rady Gminy Pcim Nr V/23/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zasad, sposobu
i trybu umarzania, odraczania terminów płatności, rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze
cywilnoprawnym przypadających Gminie Pcim oraz jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności
pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów
uprawnionych do udzielania tych ulg
Działając na podstawie art. 91 ust. 1 i 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r., Nr 142, poz. 1591; zm. Dz. U. z 2002 r., Nr 23,
poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153,
poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r., Nr 80, poz. 717
i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r., Nr 102, poz. 1055 i Nr 116,
poz. 1203; z 2005 r., Nr 172, poz. 1441 i Nr 175,
poz. 1457; z 2006 r., Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337;

z 2007 r., Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173,
poz. 1218; z 2008 r., Nr 180, poz. 1111 i Nr 223,
poz. 1458; z 2009 r., Nr 52 poz. 420 i Nr 157, poz. 1241)
stwierdza się nieważność uchwały Nr V/23/2010 Rady
Gminy Pcim z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zasad,
sposobu i trybu umarzania, odraczania terminów płatności, rozkładania na raty należności pieniężnych
o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie
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Pcim oraz jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach,
w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz
wskazania organów uprawnionych do udzielania tych
ulg, w zakresie § 8 ust. 1 pkt 6.
Uzasad nienie
W § 8 ust. 1 pkt 6 kwestionowanej uchwały Rada
Gminy Pcim postanowiła, iż cyt.: „Umorzenie należności
w całości może nastąpić z urzędu, jeżeli kwota zaległości
od danego kontrahenta nie przekracza 10 zł za kwartał .”
W ocenie organu nadzoru, możliwość umarzania
z urzędu w sytuacji wymienionej w § 8 ust. 1 pkt 6 kwestionowanej uchwały narusza obowiązujący prządek
prawny, w szczególności art. 59 ust. 3 w związku z art.
56 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.
Ustawa o finansach publicznych w art. 59 ust. 1
stanowi, iż w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym należności
pieniężne mające charakter cywilnoprawny, przypadające jednostce samorządu terytorialnego lub jej jednostkom podległym, mogą być umarzane albo ich spłata
może być odraczana lub rozkładana na raty, na zasadach określonych przez organ stanowiący jednostki
samorządu terytorialnego (z wyłączeniem należności
powstałych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami). Natomiast ust. 3 tegoż przepisu wskazuje, iż organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może, w drodze uchwały postanowić o stosowaniu z urzędu wymienionych ulg w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art.56 ust.1, tj.:
1)
osoba fizyczna - zmarła, nie pozostawiając
żadnego majątku albo pozostawiła majątek
niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty
6.000 zł;
2)
osoba prawna - została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność
z tytułu należności nie przechodzi z mocy
prawa na osoby trzecie;
3)
zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że
w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się
kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;
4)
jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji;
5)
zachodzi ważny interes dłużnika lub interes
publiczny.
455
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Rada Gminy Pcim w § 8 ust. 1 pkt 6 kwestionowanej
uchwały wskazała na możliwość umarzania z urzędu,
jeżeli kwota zaległości od danego kontrahenta nie przekracza 10 zł za kwartał.
Z powyższego zapisu kwestionowanej uchwały wynika,
iż Rada Gminy Pcim dopuściła możliwość udzielenia
z urzędu ulg w postaci umarzania należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, również
w innych przypadkach niż wymienione w art. 56 ust. 1
ustawy o finansach publicznych.
Tym samym, w ocenie organu nadzoru, kwestionowany zapis uchwały Rady Gminy Pcim narusza
art. 59 ust. 3 w związku z art. 56 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.
Z treści przywołanego art. 59 ust. 3 wprost wynika, iż w ramach określania zasad, sposobu i trybu
umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny
przypadających gminie i jej jednostkom podległym,
rada gminy ma możliwość zdecydowania czy dopuszcza
stosowanie ulg z urzędu. Jednakże ustawodawca nie
pozostawił radom gmin uprawnień do kreowania katalogu przesłanek uprawniających do zastosowania ulg
z urzędu. Ustawodawca wprost bowiem wskazał, iż
odraczanie, umarzanie lub rozkładanie na raty podjęte
z urzędu przez gminę lub jej jednostkę organizacyjną
może nastąpić w przypadku wystąpienia okoliczności
wymienionych w art. 56 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.
Z powyższego wynika, iż Rada Gminy Pcim
przekroczyła zakres upoważnienia ustawowego wynikającego z art. 59 ust. 3 ustawy o finansach publicznych,
bowiem rozszerzyła ustawowy katalog przesłanek umożliwiających zastosowanie z urzędu ulgi w postaci umarzania należności, podczas gdy przepis prawa nie wyposażył jej w taką kompetencję.
Ponieważ przekroczenie lub niewypełnienie
upoważnienia ustawowego stanowi istotne naruszenie
prawa, niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze jest uzasadnione.
Na rozstrzygnięcie nadzorcze przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie. Winno się ją wnieść za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego w terminie 30 dni od dnia otrzymania
niniejszego rozstrzygnięcia.
Z up. Wojewody Małopolskiego
Radca Prawny
Zastępca Dyrektora Wydziału
Nadzoru Prawnego i Kontroli
Artur Słowik
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OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO W NOWYM SĄCZU
z dnia 27 stycznia 2011 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Powiatu Nowosądeckiego
Na podstawie art. 182 i 183 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176,
poz. 1190) Komisarz Wyborczy w Nowym Sączu podaje
do publicznej wiadomości, że:

II Rada Powiatu Nowosądeckiego uchwałą Nr 24/III/
2011 z dnia 12 stycznia 2011 r. stwierdziła, że
radną w okręgu wyborczym nr 6 została Pani Agata Kazimiera KRÓL-MIREK, kandydatka z tej samej listy, która uzyskała kolejno
największą liczbę głosów i nie utraciła prawa
wybieralności.
III Obwieszczenie niniejsze podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie
w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz rozplakatowanie na terenie
Powiatu Nowosądeckiego.

I Rada Powiatu Nowosądeckiego uchwałą Nr 9/II/2010
z dnia 30 grudnia 2010 r. stwierdziła wygaśnięcie mandatu w okręgu wyborczym nr 6,
radnego Pana Dariusza Reśko, wybranego
z listy Nr 4 zgłoszonego przez KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP, w wyborach
do Rady Powiatu Nowosądeckiego przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010 r.
Wygaśnięcie mandatu nastąpiło wskutek
wyboru na Burmistrza Miasta i Gminy Krynica-Zdrój.

Komisarz Wyborczy w Nowym Sączu
Tadeusz Piesowicz
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OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO W KRAKOWIE
z dnia 24 stycznia 2011 r.
w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Miejskiej w Wolbromiu
Na podstawie art. 182 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów
i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176,
poz. 1190), podaje się do publicznej wiadomości, co
następuje:
1. Rada Miejska w Wolbromiu uchwałą Nr III/8/10
z dnia 29 grudnia 2010 roku stwierdziła wygaśnięcie
w okręgu wyborczym Nr 1 mandatu radnej Pani Jadwigi
Mizury z listy Nr 2 zgłoszonej przez Komitet Wyborczy
Polskie Stronnictwo Ludowe w wyborach do Rady Miejskiej w Wolbromiu, przeprowadzonych 21 listopada
2010 roku, w związku z pisemnym zrzeczeniem się mandatu.

2. Rada Miejska w Wolbromiu uchwałą Nr IV/16/
11 z dnia 13 stycznia 2011 roku stwierdziła, że radnym
w okręgu wyborczym Nr 1 został Pan Sebastian Woźniak, kandydat z tej samej listy, który uzyskał kolejno
największą liczbę głosów a nie utracił prawa wybieralności.
3. Obwieszczenie niniejsze podlega podaniu do
publicznej wiadomości poprzez opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz
rozplakatowanie na terenie gminy Wolbrom.
Komisarz Wyborczy w Krakowie
Teresa Rak
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• Informacja o warunkach rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urzędowego:
Dziennik rozpowszechniany jest w drodze prenumeraty pełnej lub ograniczonej.
Reklamacje z powodu nieotrzymania poszczególnych numerów w prenumeracie pełnej należy zgłaszać telefonicznie na nr: (061) 835 35 36
do ESUS Agencja Reklamowo-Wydawnicza Tomasz Przybylak, 61-815 Poznań, ul. Ratajczaka 26/8 do 5 dni po otrzymaniu następnego kolejnego
numeru, zgłoszenie po tym terminie nie będzie uwzględnione.
• Informacja o czasie i miejscu, w którym wyłożone są do powszechnego wglądu zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami:
Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22, p. 220,
w czasie pracy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Wydawca: Wojewoda Małopolski
Redakcja: Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22, p. 220,
tel. (012) 392-12-20 e-mail: mcac@malopolska.uw.gov.pl
Redakcja udziela wszelkich informacji dotyczących aktów prawnych ogłaszanych w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Skład Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie
Druk i rozpowszechnianie: ESUS Agencja Reklamowo-Wydawnicza Tomasz Przybylak, 61-815 Poznań, ul. Ratajczaka 26/8, tel. (061) 835 35 36
Tłoczono z polecenia Wojewody Małopolskiego w ESUS Agencja Reklamowo-Wydawnicza Tomasz Przybylak, 61-815 Poznań, ul. Ratajczaka 26/8,
tel. (061) 835 35 36
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