DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Nr 577

Kraków, dnia 12 grudnia 2011 r.
TREŚĆ:
Poz.:
UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU:
6407
6408
6409
6410

–
–
–
–

Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie zmian
w budżecie

40438

Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie zmian
w budżecie

40439

Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie zmian
w budżecie

40442

Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zmian
w budżecie

40446

UCHWAŁY RAD POWIATÓW:
6411

6412

6413

–

–

–

Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych
na terenie Powiatu Dąbrowskiego na rok 2012.

40449

Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych
w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Dąbrowski.

40451

Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Dąbrowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 r.”

40454

UCHWAŁY RAD GMIN:
6414

6415

6416
6417
6418
6419
6420

–

–

–
–
–
–
–

Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków na terenie Gminy Andrychów

40457

Rady Gminy Budzów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia maksymalnych opłat za usuwanie i składowanie odpadów komunalnych stałych od
mieszkańców Gminy Budzów

40462

Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie zmiany Statutu Bukowiańskiego Centrum Kultury w Bukowinie Tatrzańskiej

40462

Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu BCK w Bukowinie Tatrzańskiej

40463

Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bukownie

40465

Rady Gminy Moszczenica z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia
Statutu Sołectwa Moszczenica

40465

Rady Gminy Moszczenica z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia
Statutu Sołectwa Staszkówka

40469

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 577
6421
6422

6423

6424
6425

6426
6427
6428
6429

6430
6431
6432

6433

–
–

–

–
–

–
–
–
–

–
–
–

–

– 40438 –

Poz. 6407

Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 20 października 2011 r. w sprawie
utworzenia Młodzieżowej Rady Miejskiej w Niepołomicach

40473

Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie zmiany
uchwały Nr XI/162/11 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 20 października
2011 r. w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miejskiej w Niepołomicach

40479

Rady Miasta Nowy Targ z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie zmian Uchwały
Budżetowej na 2011 r. Nr V/25/2011 z dnia 24 lutego 2011 roku oraz zmian
w budżecie miasta

40480

Rady Miasta Nowy Targ z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wzorów
formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

40490

Rady Miasta Nowy Targ z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały
Nr 22/XXXVI/06 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 20 lutego 2006 roku w sprawie
wysokości opłaty targowej i zasad pobierania na terenie miasta Nowy Targ

40517

Rady Gminy Skrzyszów z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Skrzyszów

40519

Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia
statutu Domu Kultury w Tuchowie

40520

Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 5 grudnia 2011 r. w sprawie nadania Statutu
Samodzielnego Publicznego Zespołu Lecznictwa Otwartego w Wieliczce

40523

Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie zmiany
uchwały Nr IV/25/11 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 26 stycznia 2011 r.
w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zakliczyn na rok 2011

40527

Rady Miasta Zakopane z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania ze stadionu szkolnego przy ul. Orkana 6 w Zakopanem

40546

Rady Miasta Zakopane z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

40547

Rady Miasta Zakopane z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVII/311/93 Rady Gminy Tatrzańskiej z dnia 4 lutego 1993 r. w sprawie
zwolnienia z podatku od nieruchomości z tytułu podłączenia do sieci gazowej

40547

Rady Miasta Zakopane z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

40548

6407
6407

UCHWAŁA NR 54/135/2011
ZARZĄDU POWIATU CHRZANOWSKIEGO
z dnia 3 listopada 2011 r.
w sprawie zmian w budżecie
Działając w oparciu o art. 222 ust. 4 oraz art. 257
pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240, z późniejszymi zmianami) oraz o uchwałę budżetową Powiatu
Chrzanowskiego na rok 2011 nr IV/21/2010 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 30 grudnia 2010 r. Zarząd
Powiatu uchwala, co następuje:
§ 1. Wprowadza się zmiany w Budżecie Powiatu
Chrzanowskiego na rok 2011 r., polegające na zmianie

wydatków budżetu, jak w załączniku do niniejszej
uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Starosta
Adam Potocki

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 577

– 40439 –

Poz. 6407,6408
Załącznik
do uchwały Nr 54/135/2011
Zarządu Powiatu Chrzanowskiego
z dnia 3 listopada 2011 r.

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU W 2011 rok

Dział

Rozdział

752
75212

758
75818

852
85203

TREŚĆ
Starostwo Powiatowe w Chrzanowie
Obrona narodowa
Pozostałe wydatki obronne
I. wydatki bieżące
w tym:
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
a) wydatki bieżące, związane z realizacją zadań
statutowych jednostek budżetowych
b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Różne rozliczania
Rezerwy ogólne i celowe
I. wydatki bieżące
w tym:
1. rezerwa celowa na zadania z zakresu pomocy
społecznej
Pomoc społeczna
Ośrodki wsparcia
I. wydatki bieżące
w tym:
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
a) wydatki bieżące, związane z realizacją zadań
statutowych jednostek budżetowych
RAZEM

Kwota
przed
zmianami
23 300
2 000
2 000
2 000

Zwiększenia

Zmniejszenia

Kwota po
zmianach

2 700
400
400
400

2 700
400
400
400

23 300
2 000
2 000
2 000

2 000
1 600

400
400

400
-

2 000
2 000

400
21 300
21 300

-

400
2 300
2 300

19 000
19 000

21 300

-

2 300

19 000

21 300

-

2 300

19 000

-

2 300
2 300
2 300

-

2 300
2 300
2 300

-

2 300
2 300

-

2 300
2 300

23 300

2 700

2 700

23 300

Starosta
Adam Potocki
6407

6408
6408

UCHWAŁA NR 55/138/2011
ZARZĄDU POWIATU CHRZANOWSKIEGO
z dnia 10 listopada 2011 r.
w sprawie zmian w budżecie
Działając w oparciu o art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r.
Nr 157 poz. 1240, z późniejszymi zmianami) oraz o uchwałę
budżetową Powiatu Chrzanowskiego na rok 2011 Nr
IV/21/2010 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 30 grudnia 2010 r. Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:
§ 1. Wprowadza się zmiany w budżecie Powiatu
Chrzanowskiego na rok 2011 r., polegające na:
1. zmianie dochodów budżetu, jak w załączniku Nr 1 do
niniejszej uchwały,

2. zmianie wydatków budżetu, jak w załączniku Nr 2 do
niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Starosta
Adam Potocki

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 577

– 40440 –

Poz. 6408
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 55/138/2011
Zarządu Powiatu Chrzanowskiego
z dnia 10 listopada 2011 r.

ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU W 2011 rok
Dział

TREŚĆ
DOCHODY BIEŻĄCE

710

852

Kwota przed
zmianami
101 690

Zwiększenia

Zmniejszenia

12 000

1 700

Kwota po
zmianach
111 990

Działalność usługowa

101 690

-

1 700

99 990

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

101 690

-

1 700

99 990

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone
ustawami realizowane przez powiat
w tym:
Starostwo Powiatowe w Chrzanowie

101 690

-

1 700

99 990

101 690

-

1 700

99 990

Pomoc społeczna

-

12 000

-

12 000

Powiatowe centra pomocy rodzinie

-

9 000

-

9 000

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych
powiatu
w tym:
Starostwo Powiatowe w Chrzanowie

-

9 000

-

9 000

-

9 000

-

9 000

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

-

3 000

-

3 000

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych
powiatu
w tym:
Starostwo Powiatowe w Chrzanowie

-

3 000

-

3 000

-

3 000

-

3 000

101 690

12 000

1 700

111 990

Razem dochody

Starosta
Adam Potocki
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 55/138/2011
Zarządu Powiatu Chrzanowskiego
z dnia 10 listopada 2011 r.
ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU W 2011 rok
Dział Rozdział
710
71014

Kwota przed
Zwiększenia
zmianami
Starostwo Powiatowe w Chrzanowie
151 690
Działalność usługowa
151 690
Opracowania geodezyjne i kartogra151 690
ficzne
I. Wydatki bieżące
151 690
w tym:
TREŚĆ

1 700
1 700
1 700

Kwota po
zmianach
149 990
149 990
149 990

1 700

149 990

Zmniejszenia

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 577

801
80102

80111

80121

80134

80146

80195

852
85202

– 40441 –

1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
a) wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Chrzanowie
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe specjalne
I. Wydatki bieżące
w tym:
1. świadczenia na rzecz osób fizycznych
Gimnazja specjalne
I. Wydatki bieżące
w tym:
1. świadczenia na rzecz osób fizycznych
Licea ogólnokształcące specjalne
I. Wydatki bieżące
w tym:
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
a) wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych
Szkoły zawodowe specjalne
I. Wydatki bieżące
w tym:
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych

Poz. 6408

151 690

-

1 700

149 990

151 690

-

1 700

149 990

1 786 384

18 906

18 906

1 786 384

1 786 384
1 400
1 400

18 906
-

18 906
1 079
1 079

1 786 384
321
321

1 400
1 400
1 400

-

1 079
1 053
1 053

321
347
347

1 400
138 779
138 779

-

1 053
4 350
4 350

347
134 429
134 429

138 429

-

4 000

134 429

138 429

-

4 000

134 429

350

-

350
1 624 430
1 624 430

18 906
18 906

924
924

1 642 412
1 642 412

1 622 680

18 906

-

1 641 586

1 622 680

18 906

-

1 641 586

1 750

-

924

826

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

11 077

-

5 500

5 577

I. Wydatki bieżące
w tym:
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
a) wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

11 077

-

5 500

5 577

11 077

-

5 500

5 577

11 077

-

5 500

5 577

Pozostała działalność

9 298

-

6 000

3 298

I. Wydatki bieżące
w tym:
1. świadczenia na rzecz osób fizycznych

9 298

-

6 000

3 298

9 298

-

6 000

3 298

1 354 356
1 354 356
1 354 356
1 199 856

13 500
13 500
13 500
-

13 500
13 500
13 500
13 500

1 354 356
1 354 356
1 354 356
1 186 356

1 199 856

-

13 500

1 186 356

Dom Pomocy Społecznej w Płazie
Pomoc społeczna
Domy pomocy społecznej
I. Wydatki bieżące
w tym:
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 577

852
85218

852
85201

– 40442 –

a) wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
II. Wydatki majątkowe
w tym:
1. inwestycje
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Chrzanowie
Pomoc społeczna
Powiatowe centra pomocy rodzinie
I. Wydatki bieżące
w tym:
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
a) wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
Powiatowy Ośrodek Wsparcia Dziecka
i Rodziny w Chrzanowie
Pomoc społeczna
Placówki opiekuńczo-wychowawcze
I. Wydatki bieżące
w tym:
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
a) wynagrodzenia i składki od nich
naliczane

RAZEM

Poz. 6408,6409

1 199 856

-

13 500

1 186 356

154 500

13 500

-

168 000

154 500
551 237

13 500
9 000

-

168 000
560 237

551 237
551 237
551 237

9 000
9 000
9 000

-

560 237
560 237
560 237

551 237

9 000

-

560 237

551 237

9 000

-

560 237

921 936

3 000

-

924 936

921 936
921 936
921 936

3 000
3 000
3 000

-

924 936
924 936
924 936

921 936

3 000

-

924 936

921 936

3 000

-

924 936

4 765 603

44 406

34 106

4 775 903
Starosta
Adam Potocki

6408

6409
6409

UCHWAŁA NR 56/141/2011
ZARZĄDU POWIATU CHRZANOWSKIEGO
z dnia 17 listopada 2011 r.
w sprawie zmian w budżecie
Działając w oparciu o art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r.
Nr 157 poz. 1240, z późniejszymi zmianami) oraz o uchwałę
budżetową Powiatu Chrzanowskiego na rok 2011
Nr IV/21/2010 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 30
grudnia 2010 r. Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:
§ 1. Wprowadza się zmiany w budżecie Powiatu
Chrzanowskiego na rok 2011 r., polegające na:

1. zmianie dochodów budżetu, jak w załączniku Nr 1 do
niniejszej uchwały,
2. zmianie wydatków budżetu, jak w załączniku Nr 2 do
niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Starosta
Adam Potocki

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 577

– 40443 –

Poz. 6409
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 56/141/2011
Zarządu Powiatu Chrzanowskiego
z dnia 17 listopada 2011 r.

ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU W 2011 r.
Dział

Kwota przed
zmianami
1 826 400

TREŚĆ
DOCHODY BIEŻĄCE

852

Zwiększenia

Zmniejszenia

80 092

-

Kwota po
zmianach
1 906 492

Pomoc społeczna

1 826 400

80 092

-

1 906 492

Domy pomocy społecznej

1 826 400

80 092

-

1 906 492

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu
w tym:
Starostwo Powiatowe w Chrzanowie

1 826 400

80 092

-

1 906 492

1 826 400

80 092

-

1 906 492

1 826 400

80 092

-

1 906 492

Razem dochody

Starosta
Adam Potocki
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 56/141/2011
Zarządu Powiatu Chrzanowskiego
z dnia 17 listopada 2011 r.
ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU W 2011 rok
Dział Rozdział

TREŚĆ
I Liceum Ogólnokształcące w Chrzanowie

801
80120

80146

Kwota przed
Zwiększenia Zmniejszenia
zmianami
4 096 906
27 213
27 213

Kwota po
zmianach
4 096 906

Oświata i wychowanie

4 096 906

27 213

27 213

4 096 906

Licea ogólnokształcące

4 080 972

27 213

14 231

4 093 954

I. Wydatki bieżące
w tym:
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
a) wydatki bieżące, związane z realizacją
zadań statutowych jednostek budżetowych
b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych

4 030 972

27 213

13 989

4 044 196

4 027 472

25 713

13 989

4 039 196

656 776

-

13 989

642 787

3 370 696

25 713

-

3 396 409

3 500

1 500

-

5 000

II. Wydatki majątkowe
w tym:
1. wydatki inwestycyjne

50 000

-

242

49 758

50 000

-

242

49 758

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

15 934

-

12 982

2 952

I. Wydatki bieżące
w tym:
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych

15 934

-

12 982

2 952

15 934

-

12 982

2 952

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 577

– 40444 –

a) wydatki bieżące, związane z realizacją
zadań statutowych jednostek budżetowych

801
80120

80146

80195

801
80130

80146

80195

Poz. 6409
15 934

-

12 982

2 952

II Liceum Ogólnokształcące w Chrzanowie

4 057 940

42 437

42 437

4 057 940

Oświata i wychowanie

4 057 940

42 437

42 437

4 057 940

Licea ogólnokształcące

4 031 891

42 437

25 160

4 049 168

I. Wydatki bieżące
w tym:
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
a) wydatki bieżące, związane z realizacją
zadań statutowych jednostek budżetowych
b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych

4 031 891

42 437

25 160

4 049 168

4 021 891
547 018

42 437
-

23 460
23 460

4 040 868
523 558

3 474 873

42 437

-

3 517 310

10 000

-

1 700

8 300

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

17 872

-

14 100

3 772

I. Wydatki bieżące
w tym:
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
a) wydatki bieżące, związane z realizacją
zadań statutowych jednostek budżetowych

17 872

-

14 100

3 772

17 872

-

14 100

3 772

17 872

-

14 100

3 772

Pozostała działalność

8 177

-

3 177

5 000

I. Wydatki bieżące
w tym:
1. świadczenia na rzecz osób fizycznych

8 177

-

3 177

5 000

8 177

-

3 177

5 000

Zespół Szkół w Libiążu

288 970

3 680

3 680

288 970

Oświata i wychowanie

288 970

3 680

3 680

288 970

Szkoły zawodowe

276 211

3 680

450

279 441

I. Wydatki bieżące
w tym:
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
a) wydatki bieżące, związane z realizacją
zadań statutowych jednostek budżetowych
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych

276 211

3 680

450

279 441

275 611
275 611

3 680
3 680

-

279 291
279 291

600

-

450

150

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

6 169

-

1 664

4 505

I. Wydatki bieżące
w tym:
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
a) wydatki bieżące, związane z realizacją
zadań statutowych jednostek budżetowych

6 169

-

1 664

4 505

6 169

-

1 664

4 505

6 169

-

1 664

4 505

Pozostała działalność

6 590

-

1 566

5 024

I. Wydatki bieżące

6 590

-

1 566

5 024
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w tym:
1. świadczenia na rzecz osób fizycznych

6 590

-

1 566

5 024

3 181 231

26 530

26 530

3 181 231

Oświata i wychowanie

3 181 231

26 530

26 530

3 181 231

Szkoły zawodowe

3 165 159

26 530

24 034

3 167 655

I. Wydatki bieżące
w tym:
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
a) wydatki bieżące, związane z realizacją
zadań statutowych jednostek budżetowych
b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych

3 165 159

26 530

24 034

3 167 655

3 161 159
396 030

26 530
26 530

21 643
-

3 166 046
422 560

2 765 129

-

21 643

2 743 486

4 000

-

2 391

1 609

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

16 072

-

2 496

13 576

I. Wydatki bieżące
w tym:
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
a) wydatki bieżące, związane z realizacją
zadań statutowych jednostek budżetowych

16 072

-

2 496

13 576

16 072

-

2 496

13 576

16 072

-

2 496

13 576

Powiatowe Centrum Edukacyjne w Chrzanowie

530 042

10 813

10 813

530 042

Oświata i wychowanie

530 042

10 813

10 813

530 042

Szkoły zawodowe

517 979

10 813

-

528 792

I. Wydatki bieżące
w tym:
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
a) wydatki bieżące, związane z realizacją
zadań statutowych jednostek budżetowych
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych

517 979

10 813

-

528 792

515 979

6 867

-

522 846

515 979

6 867

-

522 846

2 000

3 946

-

5 946

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

12 063

-

10 813

1 250

I. Wydatki bieżące
w tym:
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
a) wydatki bieżące, związane z realizacją
zadań statutowych jednostek budżetowych

12 063

-

10 813

1 250

12 063

-

10 813

1 250

12 063

-

10 813

1 250

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Chrzanowie

111 182

2 087

2 087

111 182

Edukacyjna opieka wychowawcza

111 182

2 087

2 087

111 182

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
w tym poradnie specjalistyczne

105 095

2 087

-

107 182

Zespół Szkół
w Trzebini
801
80130

80146

801
80130

80146

854
85406

Poz. 6409

Techniczno-Usługowych
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I. Wydatki bieżące
w tym:
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
a) wydatki bieżące, związane z realizacją
zadań statutowych jednostek budżetowych
85446

852
85202

Poz. 6409,6410

105 095

2 087

-

107 182

105 095

2 087

-

107 182

105 095

2 087

-

107 182

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

6 087

-

2 087

4 000

I. Wydatki bieżące
w tym:
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
a) wydatki bieżące, związane z realizacją
zadań statutowych jednostek budżetowych

6 087

-

2 087

4 000

6 087

-

2 087

4 000

6 087

-

2 087

4 000

Dom Pomocy Społecznej w Płazie

1 186 356

80 092

-

1 266 448

Pomoc społeczna

1 186 356

80 092

-

1 266 448

Domy pomocy społecznej

1 186 356

80 092

-

1 266 448

I. Wydatki bieżące
w tym:
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
a) wydatki bieżące, związane z realizacją
zadań statutowych jednostek budżetowych

1 186 356

80 092

-

1 266 448

1 186 356

80 092

-

1 266 448

1 186 356

80 092

-

1 266 448

13 452 627

192 852

112 760

13 532 719

RAZEM

Starosta
Adam Potocki
6409

6410
6410

UCHWAŁA NR 57/147/2011
ZARZĄDU POWIATU CHRZANOWSKIEGO
z dnia 24 listopada 2011 r.
w sprawie zmian w budżecie
Działając w oparciu o art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r.
Nr 157 poz. 1240, z późniejszymi zmianami) oraz o uchwałę
budżetową Powiatu Chrzanowskiego na rok 2011
Nr IV/21/2010 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia
30 grudnia 2010 r. Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:
§ 1. Wprowadza się zmiany w budżecie Powiatu
Chrzanowskiego na rok 2011 r., polegające na:

1. zmianie dochodów budżetu, jak w załączniku Nr 1 do
niniejszej uchwały,
2. zmianie wydatków budżetu, jak w załączniku Nr 2 do
niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Starosta
Adam Potocki

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 577
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 57/147/2011
Zarządu Powiatu Chrzanowskiego
z dnia 24 listopada 2011 r.

ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU W 2011 rok

Dział

TREŚĆ

DOCHODY MAJĄTKOWE
Ochrona zdrowia
Ratownictwo medyczne
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone
ustawami realizowane przez powiat
w tym:
Starostwo Powiatowe w Chrzanowie
DOCHODY BIEŻĄCE
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
zadania bieżące z zakresu administracji rządowej
oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane
przez powiat
w tym:
Starostwo Powiatowe w Chrzanowie
851 Ochrona zdrowia
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
zadania bieżące z zakresu administracji rządowej
oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane
przez powiat
w tym:
Starostwo Powiatowe w Chrzanowie
852 Pomoc społeczna
Ośrodki wsparcia
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
zadania bieżące z zakresu administracji rządowej
oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane
przez powiat
w tym:
Starostwo Powiatowe w Chrzanowie
Razem dochody
851

Kwota
przed
zmianami
-

Kwota po
zmianach

Zwiększenia

Zmniejszenia

125 644
125 644
125 644
125 644

-

125 644
125 644
125 644
125 644

9 387 683
5 422 400

125 644
6 384
-

93 086
73 000

125 644
9 300 981
5 349 400

5 422 400
5 422 400

-

73 000
73 000

5 349 400
5 349 400

5 422 400
3 338 759
3 338 759

6 384
6 384

73 000
-

5 349 400
3 345 143
3 345 143

3 338 759

6 384

-

3 345 143

3 338 759
626 524
626 524
626 524

6 384
-

20 086
20 086
20 086

3 345 143
606 438
606 438
606 438

626 524
9 387 683

132 028

20 086
93 086

606 438
9 426 625
Starosta
Adam Potocki
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 57/147/2011
Zarządu Powiatu Chrzanowskiego
z dnia 24 listopada 2011 r.

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU W 2011 rok

Dział

Rozdział

TREŚĆ
Starostwo Powiatowe w Chrzanowie

851
85141

852

85203

710
71015

754

75411

Zwiększenia

Zmniejszenia

Kwota po
zmianach

143 644

20 086

405 722

Ochrona zdrowia

-

125 644

-

125 644

Ratownictwo medyczne

-

125 644

-

125 644

I. Wydatki majątkowe
w tym:
1. zakupy inwestycyjne

-

125 644

-

125 644

-

125 644

-

125 644

282 164

18 000

20 086

280 078

Domy pomocy społecznej

87 000

18 000

-

105 000

I. Wydatki majątkowe
w tym:
1. zakupy inwestycyjne

87 000

18 000

-

105 000

87 000

18 000

-

105 000

Ośrodki wsparcia

195 164

-

20 086

175 078

I. Wydatki bieżące
w tym:
1. wydatki na dotacje na zadania bieżące

195 164

-

20 086

175 078

195 164

-

20 086

175 078

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Chrzanowie

402 000

1 300

1 300

402 000

Działalność usługowa

402 000

1 300

1 300

402 000

Nadzór budowlany

402 000

1 300

1 300

402 000

I. Wydatki bieżące
w tym:
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
a) wydatki bieżące, związane z realizacją
zadań statutowych jednostek budżetowych
b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych

402 000

1 300

1 300

402 000

401 000

1 200

1 300

400 900

62 605

-

1 300

61 305

338 395

1 200

-

339 595

1 000

100

-

1 100

Komenda Powiatowa Państwowej
Straży Pożarnej w Chrzanowie

5 457 500

62 300

135 300

5 384 500

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa

5 457 500

62 300

135 300

5 384 500

5 457 500

62 300

135 300

5 384 500

Pomoc społeczna
85202

Kwota
przed
zmianami
282 164

Komendy powiatowe
Straży Pożarnej

Państwowej
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I. Wydatki bieżące
w tym:
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
a) wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
b) wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych

5 457 500

62 300

135 300

5 384 500

5 146 500

62 300

108 500

5 100 300

664 119

62 300

-

726 419

4 482 381

-

108 500

4 373 881

311 000

-

26 800

284 200

Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie

3 327 995

6 384

-

3 334 379

Ochrona zdrowia

3 327 995

6 384

-

3 334 379

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz
świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

3 327 995

6 384

-

3 334 379

I. wydatki bieżące
w tym:
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
a) wynagrodzenia i składki od nich
naliczane

3 327 995

6 384

-

3 334 379

3 327 995

6 384

-

3 334 379

3 327 995

6 384

-

3 334 379

Dom Pomocy Społecznej w Płazie

1 434 448

-

18 000

1 416 448

Pomoc społeczna

1 434 448

-

18 000

1 416 448

Domy pomocy społecznej

1 434 448

-

18 000

1 416 448

I. wydatki bieżące
w tym:
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
a) wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
II. Wydatki majątkowe
w tym:
1. wydatki inwestycyjne

1 266 448

-

3 600

1 262 848

1 266 448

-

3 600

1 262 848

1 266 448

-

3 600

1 262 848

168 000

-

14 400

153 600

168 000

-

14 400

153 600

10 904
107

213 628

174 686

10 943
049

RAZEM

Starosta
Adam Potocki
6410

6411
6411

UCHWAŁA NR X/90/2011
RADY POWIATU DĄBROWSKIEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ
z dnia 30 listopada 2011 r.
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Dąbrowskiego
na rok 2012
Na podstawie 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.), w związku z art. 94
ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo Farmaceu-
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tyczne (tekst jednolity: Dz.U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271
z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie oraz wójtów i burmistrzów gmin
z terenu Powiatu Dąbrowskiego tj. Burmistrza Dąbrowy
Tarnowskiej, Burmistrza Miasta i Gminy Szczucin, Wójtów
Gminy Bolesław, Gminy Gręboszów, Gminy Mędrzechów,
Gminy Olesno i Gminy Radgoszcz, Rada Powiatu
w Dąbrowie Tarnowskiej uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się na terenie Powiatu Dąbrowskiego następujący rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych:
1) w dni robocze (poniedziałek – piątek) dla aptek:
a) jednozmianowych w godzinach od 9:00 do 16:00,
b) dwuzmianowych w godzinach od 8:00 do 20:00;
2) w soboty dla aptek:
a) jednozmianowych w godzinach od 8:00 do
14:00 co drugą sobotę,
b) dwuzmianowych w godzinach od 8:00 do 14:00
w każdą sobotę;
3) w dniach zwyczajowo przedświątecznych tj. Wigilia,
Sylwester, Wielka Sobota apteki jedno- i dwuzmianowe w godzinach od 8:00 do 14:00.

Poz. 6411
§ 2.

1. Apteki ogólnodostępne pełnią dyżury w porze nocnej,
w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy. Dyżury
pełnione są w cyklu tygodniowym, od piątku od
godz. 8 00 do następnego piątku do godz. 8 00.
2. Szczegółowy harmonogram dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Dąbrowskiego, pełnionych w porze nocnej, w niedziele, święta i inne
dni wolne od pracy w 2012 r., stanowi załącznik do
uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu Dąbrowskiego oraz kierownikom aptek.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Powiatu
mgr Barbara Pobiegło

Załącznik
do uchwały Nr X/90/2011
Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej
z dnia 30 listopada 2011 r.
HARMONOGRAM DYŻURÓW APTEK OGÓLNODOSTĘPNYCH NA TERENIE POWIATU DĄBROWSKIEGO
PEŁNIONYCH W PORZE NOCNEJ, W NIEDZIELE, ŚWIĘTA I INNE DNI WOLNE OD PRACY W 2012 rok
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8

Nazwa apteki
Apteka “Dla Zdrowia”
Apteka “FARMACJA”
Apteka - “JME”
Apteka “JUTRZENKA”
Apteka Kolorowa
Apteka “LEKOLAND”
Apteka “PANACEUM”
Apteka Prywatna

Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ul. 1 Maja 4
Rynek 17
ul. Szpitalna 1 a
ul. Sucharskiego 7
ul. Szpitalna 1
Rynek 8
ul. Kościuszki 9
ul. Piłsudskiego 7

Nazwa apteki
Apteka Prywatna
Apteka “FARMACJA”
Apteka “Dla Zdrowia”
Apteka - “JME”
Apteka “PANACEUM”
Apteka “LEKOLAND”
Apteka Kolorowa
Apteka “JUTRZENKA”
Apteka “FARMACJA”
Apteka Prywatna
Apteka - “JME”
Apteka “PANACEUM”
Apteka “Dla Zdrowia”
Apteka “LEKOLAND”
Apteka Kolorowa
Apteka Prywatna
Apteka “FARMACJA”
Apteka - “JME”

Adres
33-200 Dąbrowa Tarnowska
33-200 Dąbrowa Tarnowska
33-200 Dąbrowa Tarnowska
33-200 Dąbrowa Tarnowska
33-200 Dąbrowa Tarnowska
33-200 Dąbrowa Tarnowska
33-200 Dąbrowa Tarnowska
33-200 Dąbrowa Tarnowska

Adres
ul. Piłsudskiego 7
Rynek 17
ul. 1 Maja 4
ul. Szpitalna 1 a
ul. Kościuszki 9
Rynek 8
ul. Szpitalna 1
ul. Sucharskiego 7
Rynek 17
ul. Piłsudskiego 7
ul. Szpitalna 1 a
ul. Kościuszki 9
ul. 1 Maja 4
Rynek 8
ul. Szpitalna 1
ul. Piłsudskiego 7
Rynek 17
ul. Szpitalna 1 a

Telefon
014/ 642 48 46
014/ 642 25 79
014/ 642 55 67
014/ 642 37 96
014/ 642 22 28
014/ 642 42 31
014/ 642 26 84
014/ 642 24 88

Termin dyżuru w 2012 r.
01.01 – 05.01
06.01 – 12.01
13.01 – 19.01
20.01 – 26.01
27.01 – 02.02
03.02 – 09.02
10.02 – 16.02
17.02 – 23.02
24.02 – 01.03
02.03 – 08.03
09.03 – 15.03
16.03 – 22.03
23.03 – 29.03
30.03 – 05.04
06.04 – 12.04
13.04 – 19.04
20.04 – 26.04
27.04 – 03.05
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19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

Apteka “PANACEUM”
Apteka “Dla Zdrowia”
Apteka “LEKOLAND”
Apteka “JUTRZENKA”
Apteka Prywatna
Apteka Kolorowa
Apteka “PANACEUM”
Apteka “FARMACJA”
Apteka - “JME”
Apteka “Dla Zdrowia”
Apteka “LEKOLAND”
Apteka “JUTRZENKA”
Apteka Kolorowa
Apteka Prywatna
Apteka “PANACEUM”
Apteka “FARMACJA”
Apteka - “JME”
Apteka “Dla Zdrowia”
Apteka “LEKOLAND”
Apteka “JUTRZENKA”
Apteka Prywatna
Apteka Kolorowa
Apteka “FARMACJA”
Apteka - “JME”
Apteka “PANACEUM”
Apteka “Dla Zdrowia”
Apteka “JUTRZENKA”
Apteka “LEKOLAND”
Apteka Prywatna
Apteka “FARMACJA”
Apteka Kolorowa
Apteka “PANACEUM”
Apteka - “JME”
Apteka “JUTRZENKA”
Apteka “LEKOLAND”
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ul. Kościuszki 9
ul. 1 Maja 4
Rynek 8
ul. Sucharskiego 7
ul. Piłsudskiego 7
ul. Szpitalna 1
ul. Kościuszki 9
Rynek 17
ul. Szpitalna 1 a
ul. 1 Maja 4
Rynek 8
ul. Sucharskiego 7
ul. Szpitalna 1
ul. Piłsudskiego 7
ul. Kościuszki 9
Rynek 17
ul. Szpitalna 1 a
ul. 1 Maja 4
Rynek 8
ul. Sucharskiego 7
ul. Piłsudskiego 7
ul. Szpitalna 1
Rynek 17
ul. Szpitalna 1 a
ul. Kościuszki 9
ul. 1 Maja 4
ul. Sucharskiego 7
Rynek 8
ul. Piłsudskiego 7
Rynek 17
ul. Szpitalna 1
ul. Kościuszki 9
ul. Szpitalna 1 a
ul. Sucharskiego 7
Rynek 8

04.05 – 10.05
11.05 – 17.05
18.05 – 24.05
25.05 – 31.05
01.06 – 07.06
08.06 – 14.06
15.06 – 21.06
22.06 – 28.06
29.06 – 05.07
06.07 – 12.07
13.07 – 19.07
20.07 – 26.07
27.07 – 02.08
03.08 – 09.08
10.08 – 16.08
17.08 – 23.08
24.08 – 30.08
31.08 – 06.09
07.09 – 13.09.
14.09 – 20.09
21.09 – 27.09
28.09 – 04.10
05.10 – 11.10
12.10 – 18.10
19.10 – 25.10
26.10 – 01.11
02.11 – 08.11
09.11 – 15.11
16.11 – 22.11
23.11 – 29.11
30.11 – 06.12
07.12 – 13.12
14.12 – 20.12
21.12 – 27.12
28.12.2012 – 03.01.2013
Przewodniczący Rady Powiatu
mgr Barbara Pobiegło
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UCHWAŁA NR X/92/2011
RADY POWIATU DĄBROWSKIEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ
z dnia 30 listopada 2011 r.
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych
przez Powiat Dąbrowski
Na podstawie art. 30 ust. 6 i 6a, art. 54 ust. 7,
w związku z art. 91 d ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. –
Karta Nauczyciela (t. j. Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674
z późn. zm.) Rada Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej
uchwala, co następuje.
Rozdział I
Postanowienia wstępne
§ 1. Uchwala się regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Dąbrowski, zwany dalej „regulaminem”, określający wysokość i szczegółowe warunki
przyznawania nauczycielom:

1)
2)
3)
4)
5)

dodatku za wysługę lat,
dodatku motywacyjnego,
dodatku funkcyjnego,
dodatku za warunki pracy,
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,
6) nagród ze specjalnego funduszu nagród,
7) nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) szkole – oznacza to każdą szkołę lub zespół szkół, dla
których organem prowadzącym jest Powiat Dąbrowski,
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2) placówce – oznacza to Poradnię PsychologicznoPedagogiczną w Dąbrowie Tarnowskiej oraz Zespół
Jednostek Wspierających Rodzinę w Dąbrowie Tarnowskiej,
3) nauczycielu – oznacza to każdego nauczyciela oraz
wychowawców i innych pracowników pedagogicznych.
Rozdział II
Dodatek za wysługę lat
§ 3. Nauczycielom przysługuje dodatek za wysługę
lat w wysokości i na zasadach określonych w art. 33
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela
(tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.).
§ 4. Potwierdzenia nabycia prawa do dodatku za
wysługę lat oraz potwierdzenia wysokości tego dodatku
dla nauczyciela dokonuje Dyrektor, a dla Dyrektora –
Starosta.
Rozdział III
Dodatek motywacyjny
§ 5.
1. Przyznając nauczycielowi dodatek motywacyjny bierze się pod uwagę:
1) uzyskiwanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a w szczególności:
a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości, dobrych osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych potwierdzanych
wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami
egzaminów i sprawdzianów lub sukcesami
w konkursach, zawodach i olimpiadach,
b) skuteczne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich
rodzicami,
c) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne
działanie na rzecz uczniów potrzebujących
opieki, w tym udzielanie pomocy uczniom
znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,
2) jakość świadczonej pracy, w tym związanej
z powierzonym stanowiskiem kierowniczym,
a w szczególności:
a) podnoszenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych,
b) prawidłowe prowadzenie dokumentacji, w tym
pedagogicznej,
c) praktyczne stosowanie nowoczesnych metod nauczania i wychowania we współpracy
z organem sprawującym nadzór pedagogiczny oraz innymi instytucjami,
d) umiejętność doboru metod i form nauczania
oraz stosowanie aktywnych metod nauczania,
e) zaangażowanie w realizację projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej
lub innych programów pomocowych,
f) poprawność pod względem formalnoprawnym podejmowanych decyzji oraz ich
zasadność,
3) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć,
o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy
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z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela,
a w szczególności:
a) udział w komisjach przedmiotowych i innych,
b) czynny udział w pracach rady pedagogicznej,
c) opieka nad samorządem uczniowskim lub
organizacjami uczniowskimi działającymi na
terenie szkoły,
d) prowadzenie lekcji koleżeńskich, przejawianie innych form aktywności w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego
nauczycieli,
e) udział w organizowaniu imprez i roczystości
szkolnych lub środowiskowych, wycieczek
szkolnych, konkursów, zawodów sportowych i olimpiad,
f) aktywny udział w realizacji innych zadań statutowych szkoły (placówki),
g) inicjowanie i prowadzenie nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych,
4) wprowadzanie innowacji pedagogicznych, potwierdzonych wynikami dydaktycznymi uczniów
lub efektami w zakresie wychowania i bezpieczeństwa w szkole
5) angażowanie się w realizację zadań wynikających z przyjętych przez organ prowadzący priorytetów w realizowanej polityce oświatowej
i wychowawczej.
2. W przypadku nauczycieli, którym powierzono funkcję
dyrektora, przy przyznawaniu dodatku motywacyjnego uwzględnia się ponadto:
1) jakość pracy szkoły (placówki), w tym kształtowanie polityki kadrowej prowadzącej do osiągania lepszych wyników kształcenia,
2) dbałość o powierzone mienie i działania mające
na celu polepszenie istniejącej bazy, w tym
w szczególności wyposażenia w pomoce dydaktyczne,
3) dbałość o pozytywny wizerunek szkoły (placówki) i promowanie jej osiągnięć w środowisku lokalnym,
4) współpracę z organem prowadzącym, wykonywanie jego uchwał, postanowień i pisemnych
poleceń, w szczególności terminowe wykonywanie zadań oraz właściwą realizację planu finansowego,
5) aktywne pozyskiwanie dodatkowych środków
finansowych ze szczególnym uwzględnieniem
środków z Unii Europejskiej.
§ 6.
1. Dodatek motywacyjny jest przyznawany na okres nie
krótszy niż trzy miesiące i nie dłuższy niż pół roku.
2. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczycieli
i dyrektorów nie może być niższa niż 5% i nie wyższa
niż 50 % wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela,
któremu dodatek jest przyznawany.
§ 7.
1. Dodatek motywacyjny dla nauczycieli przyznaje dyrektor
szkoły lub placówki, a dla dyrektorów Starosta.
2. Dodatek motywacyjny ma charakter uznaniowy a jego
przyznanie należy wyłącznie do właściwego organu.
3. Przyznanie dodatku następuje w formie pisemnej.
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Rozdział IV
Dodatek funkcyjny
§ 8. Dodatek funkcyjny przysługuje nauczycielom,
którym powierzono:
1) stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły albo
inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie
szkoły (placówki),
2) wychowawstwo klasy,
3) sprawowanie funkcji:
a) doradcy metodycznego lub nauczyciela konsultanta,
b) opiekuna stażu.
§ 9.
1. Dodatek funkcyjny dla dyrektora szkoły (placówki)
przyznaje Starosta zgodnie ze stawkami określonymi
w ust. 2 biorąc pod uwagę:
1) liczbę oddziałów,
2) liczbę uczniów,
3) liczbę stanowisk kierowniczych,
4) liczbę typów szkół w zespole,
5) liczbę pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi w szkole (placówce),
6) warunki lokalowe, środowiskowe i społeczne
w jakich szkoła (placówka) funkcjonuje.
2. Miesięczna stawka dodatku funkcyjnego dla dyrektorów wynosi 500 zł – 2000 zł.
§ 10. Dodatek funkcyjny dla pozostałych nauczycieli, o których mowa w § 8 przyznaje dyrektor szkoły (placówki) według następujących stawek:
1) wicedyrektor – 500 zł – 1000 zł,
2) pozostałe stanowiska kierownicze – 300 zł – 500 zł,
3) wychowawca klasy:
- do 24 uczniów – 120 zł,
- od 25 do 28 uczniów – 160 zł,
- powyżej 28 uczniów – 200 zł,
4) opiekun stażu – 40 zł,
5) doradca metodyczny, nauczyciel konsultant – 200 zł.
§ 11. W razie zbiegu tytułów do dwóch lub więcej
dodatków nauczycielowi przysługują wszystkie dodatki
funkcyjne.
Rozdział V
Dodatek za warunki pracy
§ 12. Nauczycielom pracującym w trudnych lub
uciążliwych warunkach przysługuje z tego tytułu dodatek za warunki pracy.
§ 13. Wysokość dodatku za pracę w trudnych warunkach wynosi:
1) dla nauczycieli zajęć dydaktycznych i wychowawczych w szkołach (oddziałach) specjalnych, prowadzenie indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego oraz praktycznej nauki zawodu – zajęć w szkołach specjalnych –
w wysokości 10 % wynagrodzenia zasadniczego,
2) dla nauczycieli prowadzących badania psychologiczne i pedagogiczne, w tym badania logopedyczne,
udzielających dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej, pomocy w wyborze kierunków kształcenia i zawodu, a także udzielających rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-
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pedagogicznej związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży w poradni psychologicznopedagogicznej – w wysokości 5% pobieranego przez
nauczyciela wynagrodzenia zasadniczego,
3) dla nauczycieli prowadzących zajęcia wychowawcze
bezpośrednio z wychowankami lub na ich rzecz
w placówce opiekuńczo-wychowawczej – w wysokości 400 zł.
§ 14. Nauczycielom, którzy wykonują zajęcia
w uciążliwych warunkach, przysługuje dodatek w wysokości, jak za trudne warunki, zwiększony o 3% stawki
wynagrodzenia zasadniczego.
§ 15.
1. W przypadku zbiegu tytułów do dwóch lub więcej
dodatków za warunki pracy przysługują wszystkie
dodatki.
2. Dodatek za warunki pracy wypłaca się w całości, jeżeli
nauczyciel realizuje w warunkach trudnych i uciążliwych cały obowiązujący go wymiar zajęć. Dodatek
za warunki pracy wypłaca się w wysokości proporcjonalnej, jeżeli nauczyciel realizuje w warunkach
trudnych i uciążliwych tylko część obowiązującego
wymiaru zajęć lub jeżeli jest zatrudniony w niepełnym wymiarze zajęć.
3. Dodatek za warunki pracy dla nauczyciela ustala dyrektor szkoły (placówki) a dla dyrektora Starosta.
Rozdział VI
Godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych
zastępstw
§ 16.
1. Wynagrodzenie za pracę w godzinach ponadwymiarowych i godziny doraźnych zastępstw ustala się
dzieląc stawkę wynagrodzenia zasadniczego łącznie
z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach ponadwymiarowych i godzinach doraźnych zastępstw odbywa się w takich warunkach) przez miesięczną liczbę tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin.
2. Miesięczną liczbę tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin oblicza się mnożąc tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do
pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za
pełną godzinę.
§ 17. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe
i godziny doraźnych zastępstw wypłaca się w ostatnim
dniu miesiąca, a jeżeli ostatni dzień miesiąca jest ustawowo wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłacane jest
w dniu poprzedzającym ten dzień i przysługuje za godziny faktycznie zrealizowane.
Rozdział VII
Nagrody
§ 18. Nagrody z funduszu nagród są przyznawane
z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz innych szczególnych wydarzeń w życiu szkoły.
§ 19. Nagrody z funduszu nagród przyznawane są
przez Starostę Dąbrowskiego – Nagroda Starosty oraz
przez dyrektora szkoły (placówki) – Nagroda Dyrektora.
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§ 20.
1. Wysokość Nagrody starosty wynosi maksymalnie
2 000 zł.
2. Wysokość Nagrody Dyrektora wynosi maksymalnie
1500 zł.
§ 21. Kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli oraz sposób podziału środków pomiędzy organ
prowadzący i dyrektorów szkól i placówek określa odrębna uchwała.
Rozdział VIII
Dodatek mieszkaniowy
§ 22. Nauczycielom zatrudnionym na terenie wiejskim, w wymiarze nie niższym niż połowa tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin, posiadającym kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, przysługuje
dodatek mieszkaniowy, uzależniony od liczby członków
rodziny, wypłacany co miesiąc w wysokości:
1)
2)
3)
4)

22 zł dla jednej osoby,
33 zł dla dwóch osób,
44 zł dla trzech osób,
55 zł dla czterech i więcej osób.
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powiadomienia nienależne świadczenie podlega
zwrotowi.
3. Nauczycielowi zatrudnionemu w kilku szkołach przysługuje tylko jeden dodatek wypłacany przez wskazanego przez niego pracodawcę.
4. Dodatek przysługuje nauczycielowi niezależnie od
tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu
mieszkaniowego.
§ 25. Dodatek mieszkaniowy przysługuje w okresie
wykonywania pracy, a także w okresach:
1) niewykonywania pracy, za które przysługuje wynagrodzenie,
2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego,
3) odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej służby wojskowej,
w przypadku gdy z nauczycielem powołanym do służby wojskowej zawarta była umowa o pracę na czas
określony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca
okresu, na który umowa ta została zawarta,
4) korzystania z urlopu wychowawczego przewidzianego
w odrębnych przepisach.
§ 26. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożony
został wniosek o jego przyznanie.

§ 23.
1. Dodatek przyznaje się na wniosek nauczyciela (dyrektora szkoły) lub na wspólny wniosek nauczycieli będących współmałżonkami.
2. Dodatek przyznaje dyrektor szkoły, a dyrektorowi –
Starosta na okres danego roku szkolnego.
§ 24.
1. Do członków rodziny nauczyciela uprawnionego do
dodatku zalicza się wspólnie z nim zamieszkujących:
1) małżonka, który nie posiada własnego źródła
dochodów, lub który jest nauczycielem (w tym
nauczycielem emerytem lub rencistą),
2) rodziców nauczyciela pozostających na wyłącznym utrzymaniu nauczyciela,
3) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego małżonka dzieci do ukończenia
18 roku życia lub do czasu ukończenia przez nie
szkoły ponadgimnazjalnej nie dłużej jednak niż
do ukończenia 21 roku życia,
4) dzieci niepełnosprawne nie posiadające własnego źródła dochodów
2. O zaistniałej zmianie liczby członków rodziny nauczyciel jest obowiązany niezwłocznie powiadomić właściwy organ przyznający dodatek. W przypadku nie-

Rozdział IX
Postanowienia końcowe
§ 27. Traci moc uchwała Nr XXVIII/228/09 Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 30 marca 2009 r.
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych
przez Powiat Dąbrowski (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego
Nr 287, poz. 2078) zmieniona uchwałą Nr XLV/337/10
Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 22 września 2010 r. w sprawie zmian w regulaminie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Dąbrowski (Dz. Urz.
Woj. Małopolskiego Nr 700, poz. 5965).
§ 28. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od dnia
1 stycznia 2012 r.
Przewodniczący Rady Powiatu
mgr Barbara Pobiegło
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UCHWAŁA NR X/93/2011
RADY POWIATU DĄBROWSKIEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ
z dnia 30 listopada 2011 r.
w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Dąbrowskiego z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok”
Na podstawie 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.) oraz
art. 5a ust. 1 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst
jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)

Rada Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej
uchwala, co następuje.
§ 1. Uchwala się „Program współpracy Powiatu
Dąbrowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
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publicznego na 2012 r.”, jak w załączniku do niniejszej
uchwały.
§ 2. Wszystkie kwoty zapisane w załączniku mają
charakter szacunkowy i mogą zostać skorygowane
w zależności od możliwości finansowych Powiatu.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu Dąbrowskiego.
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Powiatu
mgr Barbara Pobiegło

Załącznik
do uchwały Nr X/93/2011
Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej
z dnia 30 listopada 2011 r.
PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU DĄBROWSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI
PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2012 rok
Postanowienia ogólne
§ 1. Ilekroć w niniejszym programie jest mowa o:
1) programie - należy przez to rozumieć „Program
współpracy Powiatu Dąbrowskiego z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 r.”
2) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r.
Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.);
3) Organizacjach - należy przez to rozumieć organizacje
pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność
pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3
ustawy;
4) Powiecie – należy przez to rozumieć Powiat Dąbrowski;
5) Zarządzie Powiatu - należy przez to rozumieć Zarząd
Powiatu Dąbrowskiego;
6) dotacji - należy przez to rozumieć dotację w rozumieniu
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.);
7) inicjatywie lokalnej – rozumie się przez to formę
współpracy jednostek samorządu terytorialnego
z ich mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania
zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej.
Cel główny i cele szczegółowe programu
§ 2.
1. Celem głównym programu jest zwiększenie udziału
organizacji pozarządowych i innych podmiotów
prowadzących działalność pożytku publicznego zaangażowanych w realizację zapisów Strategii Rozwoju Powiatu Dąbrowskiego.
2. Cele szczegółowe programu:
1) Rozwój sektora pozarządowego na terenie Powiatu Dąbrowskiego.
2) Zwiększenie liczby organizacji pozarządowych
realizujących zadania publiczne.
3) Wzrost zaangażowania mieszkańców w rozwój
Powiatu.
Zasady współpracy
§ 3. Współpraca pomiędzy Powiatem Dąbrowskim
a organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3
ustawy odbywa się na zasadach: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej
konkurencji i jawności.

1) zasada pomocniczości – oznacza umożliwienie i wspieranie działania organizacji pozarządowych i innych
podmiotów pożytku publicznego na tych polach działalności samorządu powiatowego, gdzie jest to możliwe i uzasadnione;
2) zasada suwerenności stron – oznacza poszanowanie
autonomii organizacji i wzajemne nieingerowanie
w wewnętrzne sprawy;
3) zasada partnerstwa - oznacza obowiązek współpracy
między odpowiednimi organami samorządu powiatowego a organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w przygotowaniu i realizacji działań w ramach Programu;
4) zasada efektywności – oznacza współpracę samorządu powiatowego i organizacji pozarządowych
i innych podmiotów pożytku publicznego w celu
efektywniejszej realizacji zadań publicznych;
5) zasada uczciwej konkurencji i jawności – oznacza
zlecanie wykonywania zadań publicznych w oparciu
o otwarte konkursy ofert i udostępnianie informacji
o zamiarach i celach realizowanych zadań publicznych, w których możliwa jest współpraca.
Zakres przedmiotowy
§ 4. Przedmiotem współpracy Powiatu z Organizacjami są działania w sferze zadań publicznych odpowiadającej ustawowym zadaniom własnym Powiatu oraz
zadania pożytku publicznego określone w art. 4 ust. 1
pkt 1 - 20, 22-33 ustawy.
Formy współpracy
§ 5. Współpraca z Organizacjami odbywać się może
w następujących formach:
1) wspierania realizacji zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji;
2) powierzania wykonywania zadań publicznych wraz
z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji;
3) umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej na zasadach
określonych w ustawie;
4) wzajemnego informowania o planowanych kierunkach działalności, organizowanych szkoleniach i innych formach aktywności;
5) konsultowania projektów aktów prawnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji;
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6) tworzenia wspólnych zespołów o charakterze konsultacyjnym i opiniodawczym (Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego);
7) wzajemnej współpracy i pomocy w zakresie pozyskiwania środków finansowych z innych źródeł niż budżet
Powiatu i pomocy przy wypełnianiu wniosków;
8) organizacji akcji promującej ideę wpłat 1% podatku
na rzecz organizacji pożytku publicznego działających na terenie Powiatu;
9) koordynacji działań i realizacji wspólnych przedsięwzięć i imprez;
10) współdziałania w nawiązywaniu kontaktów ponadpowiatowych.
Priorytetowe zadania
§ 6. Ustala się następujące zadania priorytetowe,
które w roku 2012 Powiat może zlecać do realizacji Organizacjom:
1. W zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości:
1) promocja potencjału gospodarczego Powiatu;
2) szkolenia i doradztwo w zakresie uruchamiania
działalności gospodarczej oraz pozyskiwania
środków z funduszy Unii Europejskiej i innych
źródeł zewnętrznych.
2. W zakresie edukacji, oświaty i wychowania:
1) współpraca szkół z pracodawcami;
2) promocja szkół i kierunków kształcenia wśród
młodzieży gimnazjalnej i rodziców uczniów;
3) zagospodarowanie czasu wolnego młodzieży,
w szczególności w okresie ferii i wakacji.
3. W zakresie ochrony i promocji zdrowia:
1) organizowanie szkoleń w zakresie udzielania
pierwszej pomocy;
2) propagowanie honorowego krwiodawstwa;
3) rozwój edukacji publicznej w zakresie chorób
nowotworowych i działania na rzecz osób dotkniętych chorobą;
4) profilaktyka chorób układu krążenia i działania
na rzecz osób dotkniętych chorobą.
4. W zakresie wspierania i upowszechniania kultury
fizycznej i sportu:
1) współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży
szkół z terenu Powiatu Dąbrowskiego w ramach
Małopolskiego
Systemu
Współzawodnictwa
Sportowego;
2) organizacja amatorskich zawodów sportowych
dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
5. W zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych:
1) organizowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, kulturalnym,
sportowym, rekreacji i turystyce;
2) wspieranie aktywnych form rehabilitacji osób
niepełnosprawnych.
6. W zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego:
1) wydawanie publikacji dotyczących historii, tradycji i kultury Powiatu;
2) promocja folkloru, zwyczajów oraz amatorskiej
twórczości artystycznej mieszkańców Powiatu;
3) organizacja imprez kulturalnych, których celem
jest zwiększenie uczestnictwa w kulturze mieszkańców Powiatu.

Poz. 6413
Okres realizacji programu

§ 7. „Program współpracy Powiatu Dąbrowskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na
2012 r.” obowiązuje od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.
Sposób realizacji programu
§ 8. Program będzie realizowany w szczególności
poprzez:
1) zlecanie realizacji zadań publicznych w ramach
otwartego konkursu ofert - w przypadkach wskazanych przez ustawę dopuszczalne jest stosowanie innego trybu;
2) konsultowanie z organizacjami pozarządowymi bądź
Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego,
w przypadku jej powołania, projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących w szczególności
działalności statutowej Organizacji;
3) organizowanie i współorganizowanie spotkań, konferencji i spotkań, których uczestnikami będą przedstawiciele Organizacji i Powiatu;
4) promowanie działalności sektora pozarządowego
poprzez informacje na stronach internetowych Powiatu Dąbrowskiego oraz poprzez obejmowanie patronatem Starosty Dąbrowskiego przedsięwzięć realizowanych przez Organizacje.
Wysokość środków przeznaczanych
na realizację programu
§ 9.
1. Powiat Dąbrowski na realizację programu planuje
przeznaczyć kwotę 25 000 zł.
2. Ostateczną kwotę środków przeznaczonych na realizację zadań publicznych, o których mowa w programie określi uchwała budżetowa Powiatu Dąbrowskiego na rok 2012.
Sposób oceny realizacji programu
§ 10.
1. Ocena realizacji programu odbywać się będzie na
podstawie następujących wskaźników:
1) liczba ofert, które wpłynęły od Organizacji
w ramach otwartych konkursów ofert;
2) liczba zadań publicznych przekazanych Organizacjom do realizacji w ramach otwartych konkursów ofert;
3) liczba osób, które były adresatami działań podejmowanych przez Organizacje realizujące zlecone zadania publiczne;
4) liczba wspólnych przedsięwzięć podejmowanych przez Organizacje i Powiat;
5) stopień wykorzystania środków finansowych
przeznaczonych w budżecie Powiatu na realizację zadań ujętych w programie;
6) powstanie nowych organizacji pozarządowych.
2. Sprawozdanie z realizacji programu zostanie przedłożone Radzie Powiatu Dąbrowskiego w terminie do
30 kwietnia 2013 r. oraz opublikowane w Biuletynie
Informacji Publicznej.
Informacja o sposobie tworzenia programu oraz
o przebiegu konsultacji
§ 11. Program wypracowany został w Starostwie Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej na podstawie do-
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świadczeń z lat poprzednich uwzględniających ocenę dotychczasowego zaangażowania podmiotów oraz wyrażanych przez nie oczekiwań. Projekt programu został skierowany do konsultacji zgodnie z uchwałą Nr XLVI/347/10
Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej
z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia sposobu
konsultowania projektów aktów prawa miejscowego
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego. W trakcie
prowadzonych konsultacji do programu nie zgłoszono
uwag i propozycji.”
Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach
ofert
§ 12.
1. Złożone oferty opiniuje Komisja konkursowa, której
skład imienny oraz regulamin pracy określa w uchwale
Zarząd Powiatu Dąbrowskiego.
2. W skład Komisji konkursowej wchodzą przedstawiciele Zarządu Powiatu oraz osoby wskazane przez Organizacje. Komisja konkursowa może działać bez
udziału osób wskazanych przez Organizacje w przypadkach wymienionych w ustawie.
3. Komisja konkursowa dokonuje oceny ofert pod względem formalnym.
4. Oferty pozytywnie rozpatrzone pod względem formalnym są rozpatrywane pod względem merytorycznym.
5. Przy rozpatrywaniu ofert będą brane pod uwagę następujące kryteria:
1) możliwość realizacji zadania przez Organizację
składającą ofertę, w szczególności liczba osób zaangażowanych w realizację zadania, doświadczenie w realizacji podobnych zadań w poprzednich
okresach i możliwość wykonania zaplanowanych
działań w przewidzianym czasie i przy zaplanowanych kosztach, perspektywa kontynuacji projektu
(0 - 2 pkt);
2) kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania (0 - 3 pkt);
3) w przypadku ofert złożonych na dofinansowanie zadania - koszty projektu, w tym: wielkość
środków finansowych wnioskodawcy, udział
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innych źródeł w finansowaniu projektu, struktura wydatków, wysokość środków publicznych
przeznaczonych na realizację zadania (0-5 pkt);
4) planowany przez Organizację wkład rzeczowy,
osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy
i praca społeczna członków, kwalifikacje osób,
przy udziale których Organizacja będzie realizować zadanie publiczne (0-5 pkt);
5) celowość realizacji zadania, atrakcyjność projektu dla mieszkańców Powiatu oraz liczba osób
korzystających z zadania, zgodność oferty z celami konkursu i korzyści wynikające z jego realizacji (0 - 10 pkt).
6. Członek Komisji konkursowej oceniający ofertę może
zaproponować niższą niż wnioskowana kwotę dofinansowania w przypadku zidentyfikowania kosztów, które
uzna za niekwalifikowane na podstawie ogłoszenia
konkursu ofert (np. koszty niezwiązane z realizacją projektu, nieistotne dla realizacji projektu,...) lub uzna oszacowanie niektórych kosztów jako zawyżone w porównaniu ze stawkami rynkowymi.
7. Końcowa ocena punktowa oferty stanowi średnią
arytmetyczną ocen dokonanych przez poszczególnych członków Komisji.
8. Oferty ocenione pod względem merytorycznym, które
otrzymały ocenę co najmniej 60 % ogólnej sumy
punktów, umieszczane są na liście projektów rekomendowanych do udzielenia dotacji.
9. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert wraz
z decyzją o wysokości kwoty przyznanej dotacji dokonuje Zarząd.
10. Tryb składania oraz szczegółowe kryteria oceny
wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej określa odrębna uchwała.
Postanowienia końcowe
§ 13. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym
programie zastosowania mają przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawy
Kodeks Cywilny, ustawy o finansach publicznych oraz
ustawy Prawo zamówień publicznych.
Przewodniczący Rady Powiatu
mgr Barbara Pobiegło
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UCHWAŁA NR XVI-118-11
RADY MIEJSKIEJ W ANDRYCHOWIE
z dnia 24 listopada 2011 r.
w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
na terenie Gminy Andrychów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku
z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.) oraz art.24 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006 r. Nr 123,
poz. 858 z późn. zm.) – Rada Miejska w Andrychowie
uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się taryfy za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków przedstawione we wniosku Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z o.o. z siedzibą w Andrychowie jak w załączniku
do niniejszej uchwały.
§ 2. Taryfy określone w § 1 mają zastosowanie do
dostaw wody i odbioru ścieków dokonanych w okresie
od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.
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§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Andrychowa.
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§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w życie po upływie
wie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą
obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r.
Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Roman Babski
Załącznik Nr
N 1
do uchwały Nr XVI-118-11
Rady Miejskiej w Andrychowie
z dnia 24 listopada 2011 r.
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Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Roman Babski
6414

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 577

– 40462 –

Poz. 6415,6416

6415
6415

UCHWAŁA NR X/77/2011
RADY GMINY BUDZÓW
z dnia 21 listopada 2011 r.
w sprawie ustalenia maksymalnych opłat za usuwanie i składowanie odpadów komunalnych stałych
od mieszkańców Gminy Budzów
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 oraz art. 18 ust. 2
pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jed. z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591
z późn. zmianami oraz art. 6 ust. 3 i 4 ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz.U. Nr 132 poz. 622 z późn. zm. Rada
Gminy w Budzowie - uchwala, co następuje:
§ 1.
1) Ustala się stawki za usuwanie i unieszkodliwanie
odpadów komunalnych stałych:
a) od gospodarstw domowych w wysokości 3,15 zł
od osoby miesięcznie przy czym zwalnia się
z opłat trzecie i kolejne dziecko, które nie ukończyło osiemnego roku życia,
b) od budynków letniskowych w wysokości –
130.00 zł brutto rocznie.
2) Zwalnia się obiekty użyteczności publicznej z opłat za
wywóz nieczystości stałych
3) Zwalnia się z opłaty osoby przebywające za granicą
po zgłoszeniu przez nich czasowej nieobecności
w ewidencji ludności,
4) Zwalnia się z opłaty osoby zamieszkujące poza miejscem stałego zameldowania za okazaniem potwierdzenia czasowego zameldowania.

cieli nieruchomości, świadczone przez przedsiębiorców
posiadających zezwolenia Wójta Gminy Budzów na świadczenie w/w usług w wysokości 110,00 zł /m3 brutto.
§ 3.
1. Opłaty o których mowa w § 1 pkt 1 winny być wpłacone w okresach półrocznych
2. Opłaty dokonywane mogą być w kasie Urzędu Gminy, banku lub u Sołtysa wraz z wznoszeniem podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.
§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Budzów.
§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXXII/336/2010 Rady
Gminy w Budzowie z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie
ustalenia maksymalnych opłat za usuwanie i składowanie odpadów komunalnych stałych od mieszkańców
Gminy Budzów.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
ogłoszenia ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i ma zastosowanie od dnia
1 stycznia 2012 r.
Przewodnicząca Rady Gminy
mgr Krystyna Szczepaniak

§ 2. Ustala się górne stawki opłat za usługi w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od pozostałych właści6415
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UCHWAŁA NR XV/112/2011
RADY GMINY BUKOWINA TATRZAŃSKA
z dnia 29 listopada 2011 r.
w sprawie zmiany Statutu Bukowiańskiego Centrum Kultury w Bukowinie Tatrzańskiej
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 2011r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U.
Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z późn. zm.) oraz art. 13
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst
jedn. Dz.U. Nr 13, poz. 123 z 2001r. z późn. zm.), Rada
Gminy Bukowina Tatrzańska uchwala, co następuje:
§ 1. Dotychczasowy zapis § 12 w brzmieniu:
1. Komórki organizacyjne Centrum, ich zadania, strukturę oraz zasady i tryb tworzenia określa regulamin organizacyjny Centrum, który nadaje Dyrektor Centrum.
2. Rada Gminy może tworzyć filię Centrum na wniosek
Dyrektora Centrum, po uzyskaniu opinii Społecznej
Rady Programowej.
6416

zmienia się w sposób następujący: § 12 ust. 1 bez
zmian,
ust. 2 otrzymuje brzmienie: Filie Centrum może
tworzyć Dyrektor BCK, po uzyskaniu opinii Społecznej Rady Programowej.
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Bukowina Tatrzańska.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Władysław Piszczek
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UCHWAŁA NR XV/113/2011
RADY GMINY BUKOWINA TATRZAŃSKA
z dnia 29 listopada 2011 r.
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu BCK w Bukowinie Tatrzańskiej
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 2011 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U.
Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1
i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn.
Dz.U. Nr 13, poz. 123 z 2001r. z późn. zm.), Rada Gminy
Bukowina Tatrzańska uchwala, co następuje:
§ 1. Ogłasza się tekst jednolity Statutu Bukowiańskiego Centrum Kultury „Dom Ludowy” w Bukowinie

Tatrzańskiej stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej
uchwały.
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Władysław Piszczek

Załącznik
do uchwały Nr XV/113/2011
Rady Gminy Bukowina Tatrzańska
z dnia 29 listopada 2011 r.
tekst jednolity
STATUT BUKOWIAŃSKIEGO CENTRUM KULTURY „DOM LUDOWY” W BUKOWINIE TATRZAŃŚKIEJ
stwa na podstawie własnego społecznie akceptowanego programu.

Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1.
1. Bukowiańskie Centrum Kultury „Dom Ludowy” w Bukowinie Tatrzańskiej, zwane dalej Centrum, powstało
na mocy Uchwały Gminnej Rady Narodowej
Nr VI/25/89 z dnia 28. IV. 1989 r. i działa na podstawie:
1) Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142, poz. 1591
z 2001r. z późn. zmianami)
2) Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
(tekst jednolity Dz.U. Nr 13, poz. 123 z 2001 r.
z późn. zmianami).
2. Centrum posiada osobowość prawna i prowadzi działalność na podstawie wpisu do rejestru instytucji kultury pod numerem 1.
§ 2.
1. Centrum jest samorządową instytucją kultury i swoją
działalnością obejmuje teren Gminy Bukowina Tatrzańska.
2. Siedzibą Centrum jest Bukowina Tatrzańska.
§ 3. Bezpośredni nadzór nad działalnością Centrum
sprawuje Wójt Gminy.
Rozdział 2
Cele i przedmiot działania
§ 4.
1. Centrum realizuje zadania w zakresie wychowania,
edukacji i upowszechniania kultury.
2. Centrum prowadzi wielokierunkową działalność
zgodną z założeniami polityki kulturalnej pań-

§ 5. Podstawowym celem Centrum jest pozyskanie
i przygotowanie społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz jej współtworzenia, ze szczególnym
uwzględnieniem miejscowości o zanikających tradycjach regionalnych.
§ 6.
1. Do podstawowych zadań Centrum należy między
innymi:
a) rozpoznawanie oraz rozbudzanie zainteresowań
i potrzeb kulturalnych,
b) przygotowanie do odbioru i tworzenia wartości
kulturalnych,
c) kształtowanie wzorów aktywnego uczestnictwa
w kulturze,
d) upowszechnianie i rozwijanie ludowej kultury
regionu przejawiającej się w obyczaju, stroju,
muzyce, pieśni i słowie pisanym, sztukach teatralnych oraz sztukach plastycznych,
e) gromadzenie dokumentacji zjawisk w zakresie
kultury ludowej,
f) prowadzenie działalności informacyjnej i kulturalnej.
2. Zadania wymienione w ust. 1 Centrum realizuje przede
wszystkim poprzez organizowanie:
a) zespołowego uczestnictwa w kulturze,
b) różnorodnych form edukacji kulturalnej,
c) form indywidualnej aktywności kulturalnej,
d) imprez kulturalnych.
3. Centrum prowadzi działalność instrukcyjno – metodyczną.
4. Działalność instrukcyjno – metodyczną Centrum obejmuje pomoc pracownikom placówek upowszechniania
kultury, amatorskim zespołom artystycznym, twórcom
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ludowym, zespołom zainteresowań działających na terenie Gminy.
§ 7.
1. Centrum może na zasadach określonych w odrębnych
przepisach:
a) organizować spektakle, koncerty, wystawy, odczyty,
b) prowadzić naukę języków obcych,
c) organizować imprezy turystyczne, rozrywkowe,
dyskoteki, zabawy taneczne, projekcje filmów,
filmów video itp.
d) świadczyć usługi fotograficzne, plastyczne i inne z zakresu kultury,
e) uczestniczyć w imprezach folklorystycznych organizowanych na skalę krajową jak również
międzynarodową,
f) prowadzić działalność gospodarczą w ramach
swoich możliwości i potrzeb społeczeństwa,
g) realizować imprezy zlecone (okolicznościowe,
rodzinne i obrzędowe jak: wesela, chrzciny, posiady, bankiety itp.)
h) wynajmować pomieszczenia na zebrania, kursy,
odczyty dla działających prawnie instytucji, organizacji i osób prywatnych.
2. Zadania wymienione w ust.1 Centrum realizuje na
podstawie zezwoleń wydanych w oparciu o odrębne
przepisy.
Rozdział 3
Zarządzanie i organizacja
§ 8. Centrum samodzielne opracowuje plan swojej
działalności, który zatwierdza Wójt Gminy.
§ 9. Organami Centrum są Dyrektor i Społeczna
Rada Programowa.
§ 10.
1. Społeczną Radę Programową w składzie do 10 osób
powołuje Wójt Gminy na wniosek Dyrektora Centrum.
2. Społeczna Rada Programowa opiniuje program działania Centrum z prawem uzupełniania tego programu o własne wnioski.
3. Społeczna Rada Programowa ocenia wykonanie programu działania Centrum. Ocenę i wnioski z niej wynikające przedstawia organizatorowi Centrum.
4. Społeczna Rada Programowa działa w interesie użytkowników i pracowników Centrum. W jej skład powinni wejść przedstawiciele organu założycielskiego,
instytucji i organizacji trwale związanych z działalnością Centrum, jego użytkowników, oraz przedstawiciel Rady Zarządu Spółdzielni.
5. Zasady wyboru Rady i jej działania oraz zadania określa
Regulamin Rady zatwierdzony przez Wójta Gminy.

Poz. 6417
§ 11.

1. Dyrektor kieruje działalnością Centrum, zarządza jego
majątkiem i reprezentuje je na zewnątrz.
2. Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt Gminy po zasięgnięciu opinii Społecznej Rady Programowej.
3. Pracowników merytorycznych administracji i obsługi
zatrudnia, awansuje, zwalnia oraz ustala ich wynagrodzenie Dyrektor Centrum.
4. Z upoważnienia Wójta Gminy Dyrektor Centrum pełni
funkcję koordynacyjną oraz nadzór merytoryczny
nad wszystkimi placówkami upowszechniania kultury działającymi na terenie Gminy.
§ 12.
1. Komórki organizacyjne Centrum, ich zadania, strukturę
oraz zasady i tryb tworzenia określa regulamin organizacyjny Centrum, który nadaje Dyrektor Centrum.
2. Filie Centrum może tworzyć Dyrektor BCK, po uzyskaniu opinii Społecznej Rady Programowej.
Rozdział 4
Majątek i finanse
§ 13. Centrum zarządza powierzonym majątkiem
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 14.
1. Działalność Centrum jest finansowana ze środków
budżetu Gminy, środków własnych wypracowanych
przez Centrum w ramach działalności statutowej
oraz z innych źródeł (na przykład ze środków uzyskanych w formie spadków, zapisów, darowizn od osób
fizycznych i prawnych).
2. Kontrolę działalności rozliczeń Centrum z budżetu
Gminy sprawuje Skarbnik Gminy.
§ 15. Centrum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy sporządzony przez
Dyrektora po zasięgnięciu opinii Społecznej Rady Programowej, który zatwierdza Rada Gminy.
Rozdział 5
Postanowienia ogólne
§ 16.
1. Statut zatwierdza Rada Gminy.
2. Zmiany Statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego ustalenia.
§ 17. Likwidacja Centrum następuje na wniosek organizatora.
§ 18. Centrum używa pieczęci podłużnej z nazwą
w pełnym brzmieniu i adresem tj. Bukowiańskie Centrum Kultury „Dom Ludowy”, 34-530 Bukowina Tatrzańska, ul. Kościuszki 87.
Przewodniczący Rady Gminy
Władysław Piszczek
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Poz. 6418,6419

6418
6418

UCHWAŁA NR XIV/86/2011
RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE
z dnia 29 listopada 2011 r.
w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bukownie
Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41
ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)
i art. 110 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn.
zm.), Rada Miejska uchwala co następuje:

3) w § 3 zmienia się treść ust. 4 , który otrzymuje
brzmienie:
„4. Ośrodek pozyskuje środki finansowe i rzeczowe celem zwiększenia zakresu udzielanych świadczeń oraz realizuje programy
i projekty finansowane z różnych źródeł,
w tym projekty finansowane ze środków
Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu
Społecznego.”
4) w § 3 zmienia się treść ust.6, który otrzymuje
brzmienie:
„6. Ośrodek realizuje:
1) zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wynikające z Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie w Mieście Bukowno
oraz zapewnia obsługę organizacyjnotechniczną zespołu interdyscyplinarnego.
2) inne zadania mające na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin.”
5) w § 3 ust. 7 zmienia się treść pkt 2, który otrzymuje brzmienie:
„2) sporządzanie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji
społecznej i demograficznej.”
6) w § 3 ust.7 skreśla się pkt 12 i pkt 13.

§ 1. W statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bukownie stanowiącym załącznik do Uchwały
Nr LX/323/2010 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia
19 kwietnia 2010 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 ust. 2 statutu dodaje się punkt 7 w brzmieniu:
„ 7) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 180
poz. 1493 z późn. zm.)”
2) w § 3 zmienia się treść ust. 3, który otrzymuje
brzmienie:
„3. Ośrodek prowadzi:
1) Klub Integracji Społecznej, który umożliwia
osobom długotrwale bezrobotnym integrację ze środowiskiem poprzez: pobudzanie aktywności zawodowej, pomoc w poszukiwaniu pracy, uczestnictwo w zajęciach
Klubu Integracji Społecznej, organizację
i możliwość podjęcia prac społecznie – użytecznych lub prac publicznych.
2) Sekcję opiekuńczo-wychowawczą z siedzibą: Bukowno ul. Niepodległości 11,
zapewniającej dziecku opiekę i wychowanie, pomoc w nauce oraz organizację
czasu wolnego. Szczegółowy zakres działania Sekcji określi Regulamin opracowany i zatwierdzony przez Kierownika
ośrodka.
3) Punkt Wydawania Posiłków.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi
Miasta Bukowno.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Zbigniew Urbański

6418

6419
6419

UCHWAŁA NR XI/75/11
RADY GMINY MOSZCZENICA
z dnia 15 listopada 2011 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Moszczenica
Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 7, art. 35 ust. 1, art. 40
ust. 2 pkt 1, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.
Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Moszczenica uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się Statut Sołectwa Moszczenica stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały:
§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy
Moszczenica.

§ 3. Tracą moc:
1. § 2 Uchwały Nr XVII/79/96 Rady Gminy w Moszczenicy z dnia 26 kwietnia 1996 r. w sprawie utworzenia
Sołectwa Moszczenica.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Gminy
Barbara Bożena Warzecha
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Poz. 6419
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XI/75/11
Rady Gminy Moszczenica
z dnia 15 listopada 2011 r.

STATUT SOŁECTWA MOSZCZENICA
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. Ogół mieszkańców wsi Moszczenica stanowi
Sołectwo Moszczenica.
§ 2. Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy
Moszczenica.
§ 3. Sołectwo działa na podstawie:
1. ustawy o samorządzie gminnym,
2. statutu Gminy Moszczenica,
3. niniejszego statutu.
§ 4.
1. Teren działania sołectwa obejmuje miejscowość Moszczenica.
2. Granice sołectwa określa mapa, stanowiąca załącznik
do niniejszego statutu.
§ 5.
1. Sołectwo podejmuje działania we wszystkich sprawach publicznych mających istotne znaczenie dla jego mieszkańców, w formie opinii, wniosków bieżącej
współpracy z organami gminy i jednostkami organizacyjnymi gminy oraz gospodaruje przeznaczoną mu
częścią mienia komunalnego.
2. Podstawowym celem istnienia i działania sołectwa jest:
1) dbałość o zaspokajanie potrzeb mieszkańców
sołectwa i reprezentowanie ich interesów na
zewnątrz,
2) współpraca z organami gminy oraz pomoc w wykonywaniu przez te organy zadań publicznych na
rzecz społeczności lokalnej,
3. Sołectwo może realizować zadania z zakresu ustawy
o funduszu sołeckim.
Rozdział 2
Organy Sołectwa
§ 6.
1. Organami sołectwa są:
1) zebranie wiejskie,
2) sołtys.
2. Zebranie wiejskie może powołać stałe lub doraźne
komisje, określając ich zakres działania.
3. Sołtys składa na zebraniu wiejskim sprawozdanie ze
swojej działalności, co najmniej raz w ciągu roku.
§ 7.
1. Organem uchwałodawczym w sołectwie jest zebranie
wiejskie.
2. Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) sołtysa
i członków rady sołeckiej ma każdy obywatel polski,
który najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat
i stale zamieszkuje na obszarze sołectwa.
3. Przy ustalaniu faktu stałego zamieszkania stosuje się
przepisy prawa cywilnego.
4. Nie mają prawa wybierania osoby:

1) pozbawione praw publicznych prawomocnym
orzeczeniem sądowym,
2) pozbawione praw publicznych prawomocnym
orzeczeniem Trybunału Stanu,
3) ubezwłasnowolnione prawomocnym orzeczeniem sądowym.
5. Prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze) przysługuje osobie mającej prawo wybierania.
§ 8. Zebranie wiejskie podejmuje uchwały we
wszystkich sprawach należących do zakresu działalności
sołectwa, a w szczególności:
1. wyboru sołtysa i rady sołeckiej,
2. opiniowania w części dotyczącej sołectwa projektów
uchwał Rady Gminy Moszczenica w sprawach:
a) planu zagospodarowania przestrzennego,
b) zmiany granic, zniesienia lub ustanowienie nowego sołectwa,
c) programów gospodarczych w tym strategii
rozwoju gminy,
3. występowania z wnioskami do Rady Gminy Moszczenica w sprawach dotyczących zadań gospodarczych
sołectwa,
4. występowanie z wnioskiem do Rady Gminy Moszczenica w sprawach przekraczających możliwość sołectwa,
5. inicjowanie wspólnych przedsięwzięć na rzecz mieszkańców sołectwa.
§ 9. Uchwały zebrania wiejskiego sołtys przekazuje
niezwłocznie Wójtowi Gminy Moszczenica.
§ 10.
1. Zebranie wiejskie zwoływane jest przez sołtysa:
1) z własnej inicjatywy,
2) na pisemny wniosek 1/20 liczby mieszkańców
mających prawo wyborcze,
3) na wniosek Rady Gminy Moszczenica lub Wójta
Gminy Moszczenica.
2. Na wniosek mieszkańców, Rady Gminy Moszczenica
lub Wójta Gminy Moszczenica, zebranie wiejskie
powinno być zwołane w terminie 7 dni od daty
otrzymania wniosku przez sołtysa.
3. Jeżeli sołtys nie zwoła zebrania w terminie określonym
w ust. 2, a także w przypadku nieobecności lub choroby
sołtysa trwającej ponad 7 dni, zebranie wiejskie może
być zwołane przez Wójta Gminy Moszczenica.
§ 11.
1. Zawiadomienie o zebraniu powinno wskazywać miejsce, dzień i godzinę zebrania oraz określić zasadniczy
przedmiot proponowanego porządku obrad.
2. Zebranie jest ważne bez względu na liczbę obecnych
na zebraniu, jeżeli mieszkańcy sołectwa zostali o nim
poinformowani w sposób zwyczajowo przyjęty, na
co najmniej 3 dni przed wyznaczonym terminem.
§ 12. Uchwały zebrania wiejskiego zapadają zwykłą
większością głosów w głosowaniu jawnym.
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§ 13.
1. Zebraniu przewodniczy sołtys, a w razie jego nieobecności jeden z członków rady sołeckiej lub mieszkaniec sołectwa wybrany przez zebranie wiejskie.
2. Zebranie wiejskie zwołane przez Wójta Gminy Moszczenica prowadzone jest przez osobę wyznaczoną
przez Wójta Gminy.
3. Z przebiegu zebrania sporządza się protokół, który
podpisuje przewodniczący zebrania i protokolant.
§ 14.
1. Organem wykonawczym sołectwa jest sołtys. Działalność sołtysa wspomaga rada sołecka.
2. Ilość członków rady sołeckiej wynosi 10 osób.
§ 15. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 4 lata
i upływa z dniem dokonania nowych wyborów.
§ 16.
1. Do zadań sołtysa należy w szczególności:
1) organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsięwzięć społecznych, mających na celu poprawę
warunków życia mieszkańców,
2) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz,
3) kierowanie realizacją uchwał zebrania wiejskiego,
4) występowanie z wnioskami dotyczącymi potrzeb sołectwa,
5) sporządzanie rozliczeń z gospodarki finansowej
oraz działalności sołectwa,
6) wykonywanie zadań wynikających z przepisów
dotyczących obrony cywilnej, ochrony przeciwpożarowej, inkasa podatków i opłat, zapobieganie
klęskom żywiołowym i usuwania ich skutków,
7) uczestnictwo w sesjach Rady Gminy Moszczenica z prawem wnoszenia uwag i wniosków dotyczących spraw sołectwa.
2. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej
funkcjonariuszom publicznym.
§ 17. Organy sołectwa podlegają kontroli Komisji
Rewizyjnej Rady Gminy Moszczenica.
§ 18. Do zadań rady sołeckiej należy:
1. współdziałanie z sołtysem przy realizacji jego obowiązków, a w szczególności pomoc w przygotowaniu
zebrań wiejskich oraz projektów uchwał,
2. opracowanie projektów programów pracy samorządu,
3. występowanie wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami dotyczącymi udziału mieszkańców w rozwiązywaniu problemów Sołectwa i realizacji zadań samorządu.
§ 19.
1. Wójt Gminy Moszczenica może wstrzymać wykonanie
uchwały zebrania wiejskiego, jeżeli jest niezgodna
z prawem i wystąpić do Rady Gminy Moszczenica
o jej uchylenie. O wstrzymaniu wykonania uchwały
zebrania wiejskiego zawiadamia Przewodniczącego
Rady Gminy Moszczenica i sołtysa wsi.
2. Rada Gminy Moszczenica uchyla uchwałę zebrania
wiejskiego, w razie jej niezgodności z prawem.
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Rozdział 3
Zasady i tryb wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej.
§ 20.

1. Zebranie Wiejskie, na którym ma być dokonany wybór sołtysa i członków rady sołeckiej zwołuje Wójt
Gminy Moszczenica, określając miejsce, dzień i godzinę zebrania wiejskiego.
2. Zawiadomienie Wójta Gminy Moszczenica o zwołaniu
zebrania wiejskiego dla wyboru sołtysa i rady sołeckiej podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania.
§ 21.
1. Dla dokonania ważnego wyboru sołtysa i rady sołeckiej
na Zebraniu Wiejskim wymagana jest obecność co
najmniej 1/5 uprawnionych mieszkańców Sołectwa.
2. Jeżeli w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecności wymaganej w ust. 1, wybory w nowym terminie (także w tym samym dniu) mogą być przeprowadzone bez względu na liczbę obecnych na zebraniu.
3. Zebranie wiejskie, na którym przeprowadza się wybory może postanowić o obowiązku podpisywania listy
obecności przez uczestników zebrania wiejskiego
uprawnionych do głosowania.
§ 22.
1. Wybory sołtysa i rady sołeckiej przeprowadza Komisja wyborcza (skrutacyjna) w składzie co najmniej
3 osób, wybranych spośród uczestników zebrania
wiejskiego uprawnionych do głosowania. Członkiem
Komisji nie może być osoba kandydująca na Sołtysa
lub członka Rady Sołeckiej.
2. Do zadań Komisji wyborczej należy w szczególności:
- przyjęcie zgłoszeń kandydatów,
- przeprowadzenie głosowania,
- ustalenie wyników wyborów,
- ogłoszenie wyników wyborów,
- sporządzenie protokołu z przebiegu głosowania,
zawierającego wyniki wyborów.
3. Protokół podpisują członkowie Komisji wyborczej
oraz Przewodniczący Zebrania.
§ 23.
1. Wybory sołtysa i rady sołeckiej odbywają się przy
nieograniczonej liczbie kandydatów, zgłoszonych
bezpośrednio przez uczestników zebrania wiejskiego
uprawnionych do głosowania.
2. Wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej dokonuje
się w głosowaniu tajnym.
3. W pierwszej kolejności przeprowadza się wybór sołtysa, w drugiej kolejności wybory rady sołeckiej.
4. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali
największą liczbę głosów.
§ 24.
1. Odwołanie sołtysa może nastąpić na zwołanym przez
Wójta Gminy Moszczenica zebraniu wiejskim w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów,
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w obecności co najmniej 1/5 stałych mieszkańców
sołectwa uprawnionych do głosowania, przepis § 21
ust. 2 stosuje się odpowiednio.
2. Wniosek w sprawie odwołania sołtysa składany jest
do Wójta Gminy Moszczenica w formie pisemnej
i podpisany przez co najmniej 1/10 stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.
3. Z wnioskiem o odwołanie sołtysa może zwrócić się do
zebrania wiejskiego również Wójt Gminy Moszczenica, jeżeli sołtys nie wywiązuje się z obowiązków, narusza postanowienia statutu i uchwały zgromadzenia, dopuścił się czynu dyskwalifikującego go w opinii środowiska oraz przestępstwa stwierdzonego
prawomocnym wyrokiem sądu, popełnionego
z chęci zysku lub innych niskich pobudek.
4. Odwołanie z zajmowanej funkcji powinno być podjęte
po wysłuchaniu zainteresowanego.
5. Utrata mandatu sołtysa następuje w skutek:
1) pisemnego zrzeczenia się funkcji,
2) niemożności pełnienia funkcji lub nieobecności
w miejscu zamieszkania trwającej dłużej niż 3
miesiące,
3) śmierci sołtysa.
6. W przypadku odwołania lub utraty przez niego mandatu Wójt Gminy Moszczenica zwołuje zebranie
wiejskie dla wyboru nowego sołtysa.
§ 25.
1. Rada Sołecka lub poszczególni członkowie Rady Sołeckiej mogą być przez zebranie wiejskie odwołani
przed upływem kadencji, z przyczyn określonych
w § 24 ust. 3 niniejszego statutu.
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2. Z wnioskiem o odwołanie rady sołeckiej może wystąpić sołtys lub grupa co najmniej 1/10 stałych
mieszkańców sołectwa, posiadający czynne prawo
wyborcze.
3. Odwołanie następuje w głosowaniu tajnym, większością
głosów, w obecności co najmniej 1/5 stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.
4. Wybory uzupełniające można przeprowadzić na tym
samym zebraniu, na którym podjęto uchwałę o odwołaniu.
5. Do odwołania członka Rady Sołeckiej oraz wyborów
uzupełniających do Rady Sołeckiej przepisy § 21 ust. 2
stosuje się odpowiednio.
Rozdział 4
Gospodarka finansowa sołectwa
§ 26.
1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansowa tylko
w ramach budżetu gminy.
2. Sołectwo nie tworzy własnego budżetu.
§ 27. Nadzór nad gospodarką finansową i działalnością sołectwa sprawuje Wójt Gminy Moszczenica.
Rozdział 5
Postanowienia końcowe
§ 28. Zmiany niniejszego statutu mogą nastąpić po
zasięgnięciu opinii zebrania wiejskiego, w trybie przewidzianym do jego uchwalenia.
Przewodniczący Rady Gminy
Barbara Bożena Warzecha
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Załącznik
do Statutu Sołectwa Moszczenica

Przewodniczący Rady Gminy
Barbara Bożena Warzecha
6419

6420
6420

UCHWAŁA NR XI/76/11
RADY GMINY MOSZCZENICA
z dnia 15 listopada 2011 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Staszkówka
Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 7, art. 35 ust. 1, art. 40
ust. 2 pkt 1, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
(
jedn. Dz.U.

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy
Moszczenica uchwala, co następuje:
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§ 1. Uchwala się Statut Sołectwa Staszkówka stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały:
§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy
Moszczenica.
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§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Gminy
Barbara Bożena Warzecha

§ 3. Tracą moc:
1. § 2 Uchwały Nr XVII/80/96 Rady Gminy w Moszczenicy z dnia 26 kwietnia 1996 r. w sprawie utworzenia
Sołectwa Staszkówka.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XI/76/11
Rady Gminy Moszczenica
z dnia 15 listopada 2011 r.
STATUT SOŁECTWA STASZKÓWKA
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. Ogół mieszkańców wsi Staszkówka stanowi Sołectwo Staszkówka.
§ 2. Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy
Moszczenica.
§ 3. Sołectwo działa na podstawie:
1. ustawy o samorządzie gminnym,
2. statutu Gminy Moszczenica,
3. niniejszego statutu.
§ 4.
1. Teren działania sołectwa obejmuje miejscowość Staszkówka.
2. Granice sołectwa określa mapa, stanowiąca załącznik
do niniejszego statutu.
§ 5.
1. Sołectwo podejmuje działania we wszystkich sprawach publicznych mających istotne znaczenie dla jego mieszkańców, w formie opinii, wniosków bieżącej
współpracy z organami gminy i jednostkami organizacyjnymi gminy oraz gospodaruje przeznaczoną mu
częścią mienia komunalnego.
2. Podstawowym celem istnienia i działania sołectwa jest:
1) dbałość o zaspokajanie potrzeb mieszkańców
sołectwa i reprezentowanie ich interesów na
zewnątrz,
2) współpraca z organami gminy oraz pomoc
w wykonywaniu przez te organy zadań publicznych na rzecz społeczności lokalnej,
3) Sołectwo może realizować zadania z zakresu
ustawy o funduszu sołeckim.
Rozdział 2
Organy Sołectwa
§ 6.
1. Organami sołectwa są:
1) zebranie wiejskie,
2) sołtys.
2. Zebranie wiejskie może powołać stałe lub doraźne
komisje, określając ich zakres działania.
3. Sołtys składa na zebraniu wiejskim sprawozdanie ze
swojej działalności, co najmniej raz w ciągu roku.

§ 7.
1. Organem uchwałodawczym w sołectwie jest zebranie
wiejskie.
2. Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) sołtysa
i członków rady sołeckiej ma każdy obywatel polski,
który najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat
i stale zamieszkuje na obszarze sołectwa.
3. Przy ustalaniu faktu stałego zamieszkania stosuje się
przepisy prawa cywilnego.
4. Nie mają prawa wybierania osoby:
1) pozbawione praw publicznych prawomocnym
orzeczeniem sądowym,
2) pozbawione praw publicznych prawomocnym
orzeczeniem Trybunału Stanu,
3) ubezwłasnowolnione prawomocnym orzeczeniem sądowym.
5. Prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze) przysługuje osobie mającej prawo wybierania.
§ 8. Zebranie wiejskie podejmuje uchwały we
wszystkich sprawach należących do zakresu działalności
sołectwa, a w szczególności:
1. wyboru sołtysa i rady sołeckiej,
2. opiniowania w części dotyczącej sołectwa projektów
uchwał Rady Gminy Moszczenica w sprawach:
a) planu zagospodarowania przestrzennego,
b) zmiany granic, zniesienia lub ustanowienie nowego sołectwa,
c) programów gospodarczych w tym strategii rozwoju gminy,
3. występowania z wnioskami do Rady Gminy Moszczenica w sprawach dotyczących zadań gospodarczych
sołectwa,
4. występowanie z wnioskiem do Rady Gminy Moszczenica w sprawach przekraczających możliwość sołectwa,
5. inicjowanie wspólnych przedsięwzięć na rzecz mieszkańców sołectwa.
§ 9. Uchwały zebrania wiejskiego sołtys przekazuje
niezwłocznie Wójtowi Gminy Moszczenica.
§ 10.
1. Zebranie wiejskie zwoływane jest przez sołtysa:
1) z własnej inicjatywy,
2) na pisemny wniosek 1/20 liczby mieszkańców
mających prawo wyborcze,
3) na wniosek Rady Gminy Moszczenica lub Wójta
Gminy Moszczenica.
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2. Na wniosek mieszkańców, Rady Gminy Moszczenica
lub Wójta Gminy Moszczenica, zebranie wiejskie
powinno być zwołane w terminie 7 dni od daty
otrzymania wniosku przez sołtysa.
3. Jeżeli sołtys nie zwoła zebrania w terminie określonym w ust. 2, a także w przypadku nieobecności lub
choroby sołtysa trwającej ponad 7 dni, zebranie
wiejskie może być zwołane przez Wójta Gminy
Moszczenica.
§ 11.
1. Zawiadomienie o zebraniu powinno wskazywać miejsce, dzień i godzinę zebrania oraz określić zasadniczy
przedmiot proponowanego porządku obrad.
2. Zebranie jest ważne bez względu na liczbę obecnych
na zebraniu, jeżeli mieszkańcy sołectwa zostali o nim
poinformowani w sposób zwyczajowo przyjęty, na
co najmniej 3 dni przed wyznaczonym terminem.
§ 12. Uchwały zebrania wiejskiego zapadają zwykłą
większością głosów w głosowaniu jawnym.
§ 13.
1. Zebraniu przewodniczy sołtys, a w razie jego nieobecności jeden z członków rady sołeckiej lub mieszkaniec sołectwa wybrany przez zebranie wiejskie.
2. Zebranie wiejskie zwołane przez Wójta Gminy Moszczenica prowadzone jest przez osobę wyznaczoną
przez Wójta Gminy.
3. Z przebiegu zebrania sporządza się protokół, który
podpisuje przewodniczący zebrania i protokolant.
§ 14.
1. Organem wykonawczym sołectwa jest sołtys. Działalność sołtysa wspomaga rada sołecka.
2. Ilość członków rady sołeckiej wynosi 6 osób.
§ 15. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 4 lata
i upływa z dniem dokonania nowych wyborów.
§ 16.
1. Do zadań sołtysa należy w szczególności:
1) organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsięwzięć społecznych, mających na celu poprawę
warunków życia mieszkańców,
2) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz,
3) kierowanie realizacją uchwał zebrania wiejskiego,
4) występowanie z wnioskami dotyczącymi potrzeb sołectwa,
5) sporządzanie rozliczeń z gospodarki finansowej
oraz działalności sołectwa,
6) wykonywanie zadań wynikających z przepisów
dotyczących obrony cywilnej, ochrony przeciwpożarowej, inkasa podatków i opłat, zapobieganie
klęskom żywiołowym i usuwania ich skutków,
7) uczestnictwo w sesjach Rady Gminy Moszczenica z prawem wnoszenia uwag i wniosków dotyczących spraw sołectwa.
2. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej
funkcjonariuszom publicznym.
§ 17. Organy sołectwa podlegają kontroli Komisji
Rewizyjnej Rady Gminy Moszczenica.
§ 18. Do zadań rady sołeckiej należy:
1. współdziałanie z sołtysem przy realizacji jego obowiązków, a w szczególności pomoc w przygotowaniu
zebrań wiejskich oraz projektów uchwał,
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2. opracowanie projektów programów pracy samorządu,
3. występowanie wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami dotyczącymi udziału mieszkańców w rozwiązywaniu problemów Sołectwa i realizacji zadań samorządu.
§ 19.
1. Wójt Gminy Moszczenica może wstrzymać wykonanie
uchwały zebrania wiejskiego, jeżeli jest niezgodna
z prawem i wystąpić do Rady Gminy Moszczenica
o jej uchylenie. O wstrzymaniu wykonania uchwały
zebrania wiejskiego zawiadamia Przewodniczącego
Rady Gminy Moszczenica i sołtysa wsi.
2. Rada Gminy Moszczenica uchyla uchwałę zebrania
wiejskiego, w razie jej niezgodności z prawem.
Rozdział 3
Zasady i tryb wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej.
§ 20.
1. Zebranie Wiejskie, na którym ma być dokonany wybór sołtysa i członków rady sołeckiej zwołuje Wójt
Gminy Moszczenica, określając miejsce, dzień i godzinę zebrania wiejskiego.
2. Zawiadomienie Wójta Gminy Moszczenica o zwołaniu
zebrania wiejskiego dla wyboru sołtysa i rady sołeckiej
podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa co
najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania.
§ 21.
1. Dla dokonania ważnego wyboru sołtysa i rady sołeckiej
na Zebraniu Wiejskim wymagana jest obecność co
najmniej 1/5 uprawnionych mieszkańców Sołectwa.
2. Jeżeli w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecności wymaganej w ust. 1, wybory w nowym terminie (także w tym samym dniu) mogą być przeprowadzone bez względu na liczbę obecnych na zebraniu.
3. Zebranie wiejskie, na którym przeprowadza się wybory może postanowić o obowiązku podpisywania listy
obecności przez uczestników zebrania wiejskiego
uprawnionych do głosowania.
§ 22.
1. Wybory sołtysa i rady sołeckiej przeprowadza Komisja wyborcza (skrutacyjna) w składzie co najmniej 3
osób, wybranych spośród uczestników zebrania
wiejskiego uprawnionych do głosowania. Członkiem
Komisji nie może być osoba kandydująca na Sołtysa
lub członka Rady Sołeckiej.
2. Do zadań Komisji wyborczej należy w szczególności:
- przyjęcie zgłoszeń kandydatów,
- przeprowadzenie głosowania,
- ustalenie wyników wyborów,
- ogłoszenie wyników wyborów,
- sporządzenie protokołu z przebiegu głosowania,
zawierającego wyniki wyborów.
3. Protokół podpisują członkowie Komisji wyborczej
oraz Przewodniczący Zebrania.
§ 23.
1. Wybory sołtysa i rady sołeckiej odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów, zgłoszonych bezpośrednio przez uczestników zebrania wiejskiego uprawnionych do głosowania.
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2. Wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej dokonuje
się w głosowaniu tajnym.
3. W pierwszej kolejności przeprowadza się wybór sołtysa, w drugiej kolejności wybory rady sołeckiej.
4. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali
największą liczbę głosów.
§ 24.
1. Odwołanie sołtysa może nastąpić na zwołanym przez
Wójta Gminy Moszczenica zebraniu wiejskim w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów,
w obecności co najmniej 1/5 stałych mieszkańców
sołectwa uprawnionych do głosowania, przepis § 21
ust. 2 stosuje się odpowiednio.
2. Wniosek w sprawie odwołania sołtysa składany jest
do Wójta Gminy Moszczenica w formie pisemnej
i podpisany przez co najmniej 1/10 stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.
3. Z wnioskiem o odwołanie sołtysa może zwrócić się do
zebrania wiejskiego również Wójt Gminy Moszczenica, jeżeli sołtys nie wywiązuje się z obowiązków, narusza postanowienia statutu i uchwały zgromadzenia, dopuścił się czynu dyskwalifikującego go w opinii środowiska oraz przestępstwa stwierdzonego
prawomocnym wyrokiem sądu, popełnionego
z chęci zysku lub innych niskich pobudek.
4. Odwołanie z zajmowanej funkcji powinno być podjęte
po wysłuchaniu zainteresowanego.
5. Utrata mandatu sołtysa następuje w skutek:
1) pisemnego zrzeczenia się funkcji,
2) niemożności pełnienia funkcji lub nieobecności
w miejscu zamieszkania trwającej dłużej niż 3
miesiące,
3) śmierci sołtysa.
6. W przypadku odwołania lub utraty przez niego mandatu Wójt Gminy Moszczenica zwołuje zebranie
wiejskie dla wyboru nowego sołtysa.
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§ 25.

1. Rada Sołecka lub poszczególni członkowie Rady Sołeckiej mogą być przez zebranie wiejskie odwołani
przed upływem kadencji, z przyczyn określonych
w § 24 ust. 3 niniejszego statutu.
2. Z wnioskiem o odwołanie rady sołeckiej może wystąpić
sołtys lub grupa co najmniej 1/10 stałych mieszkańców
sołectwa, posiadający czynne prawo wyborcze.
3. Odwołanie następuje w głosowaniu tajnym, większością
głosów, w obecności co najmniej 1/5 stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.
4. Wybory uzupełniające można przeprowadzić na tym
samym zebraniu, na którym podjęto uchwałę o odwołaniu.
5. Do odwołania członka Rady Sołeckiej oraz wyborów
uzupełniających do Rady Sołeckiej przepisy § 21 ust. 2
stosuje się odpowiednio.
Rozdział 4
Gospodarka finansowa sołectwa
§ 26.
1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansowa tylko
w ramach budżetu gminy.
2. Sołectwo nie tworzy własnego budżetu.
§ 27. Nadzór nad gospodarką finansową i działalnością sołectwa sprawuje Wójt Gminy Moszczenica.
Rozdział 5
Postanowienia końcowe
§ 28. Zmiany niniejszego statutu mogą nastąpić po
zasięgnięciu opinii zebrania wiejskiego, w trybie przewidzianym do jego uchwalenia.
Przewodniczący Rady Gminy
Barbara Bożena Warzecha
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UCHWAŁA NR XI/162/11
RADY MIEJSKIEJ W NIEPOŁOMICACH
z dnia 20 października 2011 r.
w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miejskiej w Niepołomicach
Na podstawie art. 5b i art. 7 ust. 1 pkt 17 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r.o
o samorządzie gminnym(tekst
gminnym
jedn.: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) Rada Miejska w Niepołomicach uchwala, co następuje:
§ 1. Powołuje się Młodzieżową
zieżową Radę Miejską w Niepołomicach, zwaną dalej: „Młodzieżową Radą Miejską”.
§ 2. Cele i zasady działania oraz tryb wyboru członczł
ków Młodzieżowej Rady Miejskiej określa Statut, stanostan
wiący załącznik Nr 1 do uchwały.§ 3. Obsługę techniczną

i administracyjną Młodzieżowej Rady Miejskiej zapewzape
nia Biuro Rady Miejskiej w Niepołomicach.
§ 4. Na opiekuna Młodzieżowej Rady Miejskiej pop
wołuje się Barbarę Post – radną Rady Miejskiej w Niepołomicach.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Niepołomicach
Marek Ciastoń

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 577

– 40474 –
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Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XI/162/11
Rady Miejskiej w Niepołomicach
z dnia 20 października 2011 r.

Statut
Młodzieżowej Rady Miejskiej w Niepołomicach
Rozdział 1

Postanowienia ogólne

3. Rada do realizowania swoich celów może angażować
osoby spoza jej składu.
Rozdział 3

Radni

§ 1.
1. Statut określa cele, zasady działania i tryb wyboru
członków Młodzieżowej Rady Miejskiej w Niepołomicach, zwanej dalej: „Radą”.
2. W skład Rady wchodzą radni w liczbie 21.
3. Siedzibą Rady jest miasto Niepołomice.
4. Kadencja Rady trwa dwa lata licząc od dnia wyboru.
5. Podstawą działania Rady jest praca społeczna radnych.
6. Rada nie jest związana z żadną partią polityczną ani
ugrupowaniem politycznym.
7. Rada obraduje na sesjach zwoływanych przez przewodniczącego Rady w miarę potrzeby, nie rzadziej
jednak niż raz na kwartał.
8. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów
w obecności co najmniej połowy pełnego składu Rady, w głosowaniu jawnym, chyba że Statut stanowi
inaczej.
Rozdział 2

Cele działania Rady i sposoby ich realizacji
§ 2. Celem działania Rady jest upowszechnianie
idei samorządowej wśród młodzieży, aktywizowanie
i integrowanie lokalnych środowisk młodzieżowych,
reprezentowanie interesów młodzieży wobec organów
samorządu terytorialnego oraz stworzenie młodzieżowego forum konsultacyjno – doradczego działającego
na rzecz środowisk samorządowych.
§ 3.
1. Rada realizuje swoje cele poprzez:
1) wspieranie i inicjowanie działań dotyczących
życia młodzieży w gminie Niepołomice;
2) działanie na rzecz środowisk szkolnych;
3) opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej
w Niepołomicach regulujących sprawy mające
wpływ na rozwój młodego pokolenia;
4) reprezentowanie interesów młodzieży wobec
Rady Miejskiej w Niepołomicach
5) zgłaszanie do organów gminy Niepołomice postulatów dotyczących edukacji publicznej, kultury, kultury fizycznej, urządzeń sportowych, sposobów spędzania wolnego czasu, udzielania
pomocy materialnej uczniom;
6) nawiązywanie współpracy z organizacjami młodzieżowymi, których cele działania pokrywają się
z celami statutowymi Rady.
2. Zainteresowany podmiot, w szczególności organ gminy
Niepołomice, może zwrócić się do Rady z wnioskiem
o wydanie opinii w określonej sprawie, określając termin jej przedstawienia. Nieprzedstawienie opinii we
wskazanym terminie uważa się za rezygnację z jej wyrażenia.

§ 4.
1. W skład Rady wchodzą radni (uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu gminy Niepołomice) wybrani w wyborach powszechnych, równych,
bezpośrednich i odbywających się w głosowaniu tajnym, przeprowadzonych w okręgach utworzonych
w poszczególnych szkołach, w trybie określonym wOrdynacji Wyborczej do Młodzieżowej Rady Miejskiej
w Niepołomicach(Załącznik Nr 1 do Statutu).
2. Radni utrzymują stałą więź z wyborcami, w szczególności przyjmują zgłaszane przez nich postulaty i przedstawiają je Radzie. Radni nie są związani instrukcjami
wyborców.
§ 5.
1. Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu
radny składa ślubowanie: „Ślubuję uroczyście jako
radny pracować dla dobra i pomyślności młodzieży
gminy Niepołomice, działać zgodnie z prawem oraz
interesami młodzieży – godnie i rzetelnie reprezentować swoich wyborców, troszczyć się o ich sprawy
oraz nie szczędzić sił dla realizowania celów Młodzieżowej Rady Miejskiej.”
2. Ślubowanie odbywa się w ten sposób, że po odczytaniu roty wywołani kolejno radni powstają i wypowiadają słowo "ślubuję".
3. Radni nieobecni na pierwszej sesji Rady oraz radni,
którzy uzyskali mandat w czasie trwania kadencji,
składają ślubowanie na pierwszej sesji, na której są
obecni.
§ 6.
1. Radny ma prawo:
1) wybierać i być wybieranym do organów Rady;
2) zgłaszać postulaty, inicjatywy i wnioski;
3) składać interpelacje;
4) zrzec się mandatu.
2. Radny jest obowiązany brać udział w pracach Rady
i jej komisji, do których został wybrany.
§ 7. Wygaśnięcie mandatu radnego następuje
w przypadku:
1) śmierci;
2) utraty prawa wybieralności lub nieposiadania go
w dniu wyborów;
3) odmowy złożenia ślubowania;
4) pisemnego zrzeczenia się mandatu.
§ 8. Wygaśnięcie mandatu radnego w przypadkach
określonych w § 7 stwierdza Rada w drodze uchwały,
w ciągu miesiąca od wystąpienia przyczyny wygaśnięcia
mandatu.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 577

– 40475 –

§ 9. W przypadkach określonych w § 7 pkt 2-3 przed
podjęciem uchwały o wygaśnięciu mandatu należy
umożliwić radnemu złożenie wyjaśnień.
§ 10. Uchwałę rady o wygaśnięciu mandatu radnego doręcza się niezwłocznie zainteresowanemu.
Rozdział 4

Przewodniczący
§ 11.
1. Rada wybiera ze swego grona przewodniczącego
i dwóch wiceprzewodniczących bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy
pełnego składu Rady, w głosowaniu tajnym.
2. Jeżeli żaden z kandydatów na stanowisko przewodniczącego nie uzyskał wymaganej większości głosów,
w ponownym głosowaniu liczba kandydatów jest
ograniczona do dwóch, którzy uzyskali największą
liczbę głosów, lub do wszystkich, którzy uzyskali taką
samą największą liczbę głosów.
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2. W razie niedotrzymania terminu, o którym mowa
w ust. 1, radny może na początku obrad zgłosić
wniosek o odroczenie przez Radę sesji i wyznaczeniu
jej nowego terminu.
3. Przewodniczący (w miarę potrzeby) powiadamia
o terminie, miejscu i porządku obrad sesji inne osoby. Powiadomienie, o którym mowa stanowi zaproszenie do wzięcia udziału w sesji.
§ 15.
1. Przewodniczący ustala porządek obrad sesji Rady po
wysłuchaniu opinii Wiceprzewodniczących.
2. Z wnioskiem o zmianę porządku obrad Rady może
wystąpić Komisja lub1/3radnych.
§ 16.
1. W dyskusji, poprzedzającej poddanie projektu uchwały pod głosowanie, maja prawo uczestniczyć radni.
2. W trakcie obrad sesji Rady Przewodniczący może
udzielić głosu innym osobom (po uprzednim zgłoszeniu się ich do zabrania głosu) – za zgodą Rady.

§ 12.
1. Odwołanie przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego następuje na wniosek co najmniej 1/4 składu
Rady w trybie określonym dla wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczących.
2. W przypadku rezygnacji przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego Rada podejmuje uchwałę w sprawie
przyjęcia tej rezygnacji nie później niż w ciągu jednego
miesiąca od dnia złożenia rezygnacji.
3. Niepodjęcie uchwały, o której mowa w ust. 2, w ciągu
jednego miesiąca od dnia złożenia rezygnacji przez
przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego jest
równoznaczne z przyjęciem rezygnacji przez Radę
z upływem ostatniego dnia miesiąca, w którym powinna być podjęta uchwała.
4. W przypadku odwołania lub przyjęcia rezygnacji
przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego oraz
niewybrania w jego miejsce osoby do pełnienia tych
funkcji w terminie 30 dni od dnia przyjęcia rezygnacji
albo od dnia odwołania, sesję Rady w celu wyboru
przewodniczącego, zwołuje Przewodniczący Rady
Miejskiej w Niepołomicach. Sesja zwoływana jest na
dzień przypadający w ciągu 7 dni po upływie terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.
5. Sesję rady, o której mowa w ust. 4, do czasu wyboru
przewodniczącego prowadzi najstarszy wiekiem radny obecny na sesji, który wyraził zgodę na prowadzenie sesji.
§ 13. Zadaniem przewodniczącego jest wyłącznie
organizowanie pracy Rady oraz prowadzenie obrad
Rady. Przewodniczący może wyznaczyć do wykonywania swoich zadań wiceprzewodniczącego. W przypadku
nieobecności przewodniczącego i niewyznaczenia wiceprzewodniczącego, zadania przewodniczącego wykonuje wiceprzewodniczący najstarszy wiekiem.
§ 14.
1. Przewodniczący doręcza radnym oraz Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Niepołomicach i Burmistrzowi Miasta i Gminy Niepołomice zawiadomienie
o terminie, miejscu, porządku obrad sesji Rady, oraz
projekty uchwał, nie później niż na 7 dni przed terminem sesji Rady.

Rozdział 5

Inicjatywa uchwałodawcza
§ 17. Projektodawcą, czyli podmiotem wykonującym
prawo inicjatywy uchwałodawczej w Radzie, może być:
1) Przewodniczący;
2) Komisja;
3) grupa, co najmniej 7 radnych.
§ 18.
1. Projektodawca składa Przewodniczącemu pisemny
projekt uchwały dołączając:
1) dane referenta, który w imieniu Projektodawcy
będzie występował w toku prac nad projektem;
2) termin sesji Rady, w której porządku miałby być
umieszczony projekt;
3) deklarację poparcia projektu przez, co najmniej
7 radnych, chyba że Projektodawcą jest Przewodniczący lub Komisja.
2. Przewodniczący na projekcie potwierdza datę otrzymania wniosku Projektodawcy. W razie braków formalnych wniosku Przewodniczący zwraca wniosek
Projektodawcy w celu jego uzupełnienia.
3. Przewodniczący może przekazać właściwej rzeczowo
Komisji projekt uchwały Rady do zaopiniowania
ustalając termin przekazania opinii.
4. Rada może powołać Komisję doraźną do zaopiniowania projektu.
5. Przewodniczący przedkłada Radzie wniosek projektodawcy wraz z projektem uchwały, opinią Komisji,
o której mowa w ust. 3 (w razie przekazania, o jakim
mowa w ust. 3) albo informuje Radę o braku przedłożenia opinii w przepisanym terminie.
6. Zawiniony przez Komisję brak opinii nie może prowadzić do blokowania prac Rady.
§ 19. Przewodniczący włącza do projektu najbliższej
sesji Rady tylko te projekty uchwał, które otrzymał co
najmniej na 14 dni przed sesją, chyba że projekt popiera
co najmniej 1/2 pełnego składu Rady, a projekt wpłynął
co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem sesji.
§ 20. W sprawie nagłej Przewodniczący lub 1/2
ustawowego składu Rady może zgłosić na posiedzeniu
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Rady projekt uchwały, z wnioskiem o poddanie go pod
głosowanie na tym samym posiedzeniu.
Rozdział 6

Sesja Rady
§ 21.
1. Radny, w trakcie sesji Rady, ale przed rozpoczęciem
głosowania nad daną sprawą, może składać wnioski
formalne pozostające w związku z tą sprawą.
W sprawie wniosku formalnego i dla sprostowania
Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością.
2. Za formalny uznaje się wniosek o:
1) zmianę kolejności porządku obrad,
2) głosowanie bez dyskusji,
3) przerwanie dyskusji,
4) zmianę w sposobie przeprowadzenia głosowania,
5) stwierdzenie quorum,
6) sprawdzenie listy obecności,
7) ponowne przeliczenie głosów,
8) odesłanie projektu uchwały do komisji lub projektodawcy.
3. O wniosku formalnym Rada rozstrzyga bez zbędnej
zwłoki, po wysłuchaniu wnioskodawcy, a jeżeli jest
to możliwe – również po wysłuchaniu jednego głosu
„za” i jednego głosu „przeciw”.
4. Odrzucony w głosowaniu wniosek formalny, pozostający w związku z daną sprawą, nie może być zgłoszony ponownie w czasie tej samej sesji.
§ 22. Poprawki do projektu uchwały mogą być
składane przed sesją Rady lub w trakcie sesji Rady, ale
przed rozpoczęciem głosowania nad daną sprawą.
§ 23. Kolejność głosowania wniosków dotyczących
projektu uchwały jest następująca:
1) głosowanie wniosków o wprowadzenie poprawek do
projektu uchwały,
2) głosowanie wniosku o odrzucenie projektu uchwały,
3) głosowanie wniosku o odesłanie projektu uchwały
do Komisji lub projektodawcy,
4) głosowanie przyjęcia uchwały wraz z przyjętymi
poprawkami.
§ 24. Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki. Głosy liczy przewodniczący obradom, albo
wskazany przez niego radny.
§ 25.
1. Karty do głosowania tajnego, opatrzone pieczątką
Rady, radni otrzymują bezpośrednio przed głosowaniem.
2. Głosowanie tajne przeprowadza komisja skrutacyjna
powołana przez Radę spośród radnych.
§ 26.
1. Projekt uchwały zostaje przyjęty zwykłą większością
głosów, gdy za projektem oddano co najmniej
o jeden głos więcej, niż przeciw projektowi. Głosów
wstrzymujących się i nieważnych nie uwzględnia się.
2. Projekt uchwały zostaje przyjęty bezwzględną większością głosów, gdy za projektem oddano co najmniej o jeden głos więcej, niż wynosi suma pozostałych ważnie oddanych głosów (przeciw i wstrzymujących się)
3. Projekt uchwały zostaje przyjęty bezwzględną większością głosów pełnego składu Rady gdy za projek-

Poz. 6421

tem oddano co najmniej o jeden głos więcej, niż wynosi połowa pełnego składu Rady.
§ 27. Przepisy § 14-24 stosuje się odpowiednio do
deklaracji, oświadczeń, apeli, opinii i rezolucji.
§ 28.
1. Protokół sesji Rady zawiera następujące informacje:
1) numer sesji;
2) datę i miejsce sesji oraz godzinę rozpoczęcia
i zakończenia obrad;
3) imię i nazwisko radnego przewodniczącego obradom;
4) porządek obrad,
5) spis podjętych uchwał Rady wraz ze stwierdzeniem quorum, wymaganego dla podjęcia każdej
uchwały i z wynikami głosowania nad każdą
z uchwał (liczba radnych uczestniczących w głosowaniu, liczba głosów oddanych za projektem,
liczba głosów oddanych przeciw projektowi,
liczba radnych, którzy wstrzymali się od głosu);
6) imiona i nazwiska osób, występujących w poszczególnych punktach porządku obrad;
7) syntezę wystąpień radnych;
8) inne sprawy wskazane do odnotowania przez
Przewodniczącego.
2. Załącznikami do protokołu sesji Rady są:
1) lista obecności radnych,
2) oryginały podjętych uchwał, z wyjątkiem uchwał
o charakterze proceduralnym, których treść odnotowuje się w protokole sesji,
3) złożone na piśmie wnioski niewygłoszone przez
radnych, usprawiedliwienia osób nieobecnych,
oświadczenia i inne dokumenty złożone na ręce
Przewodniczącego w czasie sesji.
3. Radnego obecnego w sali obrad Rady lub Komisji
w czasie głosowania zalicza się do radnych uczestniczących w głosowaniu, choćby radny nie oddał swego głosu.
4. Do dnia kolejnego posiedzenia Rady, radny może na
piśmie zgłosić Przewodniczącemu żądanie sprostowania protokołu sesji Rady. Przewodniczący dokonuje żądanego sprostowania lub przekazuje sprawę
Radzie do ostatecznego rozstrzygnięcia.
5. Protokół sesji Rady popisuje każda z osób, która
przewodniczyła obradom w czasie tej sesji.
6. Oryginał uchwały Rady podpisuje osoba, która przewodniczyła obradom w czasie podejmowania danej
uchwały.
Rozdział 7

Komisje Rady
§ 29.
1. Rada wybiera poszczególnych członków Komisji.
Członkami Komisji zostają kandydaci, którzy uzyskali
kolejno największą liczbę głosów.
2. Każdy radny ma prawo zgłosić kandydaturę do pracy
w Komisji.
3. Nazwy Komisji liczbę ich członków oraz zakresy działania określi Rada w drodze uchwały.
§ 30.
1. Przewodniczącego Komisji wybiera Komisja spośród
swoich członków.
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2. Jeżeli Komisja nie dokona wyboru przewodniczącego
Komisji na pierwszym posiedzeniu Komisji, wyboru
przewodniczącego Komisji dokonuje Rada.
3. Radny może pełnić funkcję przewodniczącego tylko
jednej Komisji.
4. Komisja może upoważnić innego członka Komisji do
reprezentowania Komisji.
§ 31.
1. Komisja podejmuje uchwały na posiedzeniach.
2. Uchwały Komisji podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej 1/2 pełnego składu Komisji. W przypadku równej
liczby głosów decyduje głos przewodniczącego Komisji.
3. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący Komisji
nie rzadziej niż raz na kwartał a także na wniosek
Przewodniczącego.
4. Przewodniczący Komisji powiadamia członków Komisji o terminie, miejscu i celu posiedzenia Komisji, nie
później niż na 2 dni przed terminem posiedzenia.
5. Komisje mogą odbywać posiedzenia wspólne oraz
podejmować współpracę innego rodzaju.
§ 32.
1. Komisje stałe podejmują i realizują zadania objęte
zakresem ich działania.
2. Przewodniczący Komisji stałych co najmniej raz w roku
składają Radzie sprawozdania z działalności Komisji.
§ 33.
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§ 34. Przewodniczący zapewnia współpracę między
Komisjami, w szczególności – koordynuje przekazywanie dokumentacji zgromadzonej przez każdą Komisję do
pozostałych Komisji oraz odpowiada za korespondencję
na zewnątrz.
§ 35. Przedstawiając własne stanowisko (opinię,
projekt, ocenę inną uchwałę), Komisja informuje
o wynikach głosowania w Komisji oraz o treści wniosków mniejszości i zdania odrębnego.
§ 36. Nikt nie jest związany stanowiskiem Komisji
(opinią, ustaleniami poczynionymi w trakcie kontroli,
wnioskami pokontrolnymi etc.).
§ 37. Do Komisji stosuje się odpowiednio § 21-24
oraz § 28 Statutu.
Rozdział 8

Nadzór nad działalnością Rady
§ 38. Nadzór nad działalnością Rady sprawowany
jest przez Radę Miejską w Niepołomicach na podstawie
kryterium zgodności z prawem oraz ze Statutem Rady.
§ 39. Rada Miejska w Niepołomicach ma prawo żądania informacji i danych, dotyczących funkcjonowania Rady.
§ 40. W razie powtarzającego się naruszenia przez
Radę prawa lub Statutu Rady, Rada Miejska w Niepołomicach, może w drodze uchwały rozwiązać Radę.
Rozdział 9

1. Zadania Komisji doraźnej określa Rada w uchwale
o jej powołaniu.
2. Po wykonaniu zadania, do wykonania którego Komisja doraźna została powołana, przewodniczący tej
Komisji składa Radzie sprawozdanie z wykonania tego zadania.
3. Po przyjęciu przez Radę sprawozdania, o którym mowa w ust. 2 Komisja doraźna ulega rozwiązaniu.

Postanowienia końcowe
§ 41. Zmiany Statutu dokonywane są w trybie jego
nadania.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Niepołomicach
Marek Ciastoń

Załącznik Nr
do uchwały Nr XI/162/11
Rady Miejskiej w Niepołomicach
z dnia 20 października 2011 r.
Załącznik Nr 1
do Statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Niepołomicach
Ordynacja Wyborcza
Do Młodzieżowej Rady Gminy Niepołomice
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1 Ordynacja Wyborcza, zwana dalej Ordynacją,
określa zasady i tryb wyboru Radnych do Młodzieżowej
Rady Gminy Niepołomice.
Rozdział II
Gminna Komisja Wyborcza
§2
1. W celu przeprowadzenia wyborów do Rady I kadencji
Gminną Komisję Wyborczą powołuje Przewodniczący
Rady Miejskiej.

2. W celu przeprowadzenia wyborów do Rady kolejnej
kadencji, ustępująca Rada powołuje Gminną Komisję
Wyborczą.
3. Do Gminnej Komisji Wyborczej powołuje się po
jednym uczniu każdej szkoły gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej z terenu gminy. W skład Komisji wchodzi
każdorazowo opiekun Rady.
4. Członkiem Komisji nie może być kandydat na
radnego.
5. Komisja ze swojego grona wybiera Przewodniczącego i Sekretarza.
6. Gminna Komisja Wyborcza zarządza wybory najpóźniej miesiąc przed upływem kadencji Rady,
określając termin przyszłych wyborów. O swojej
decyzji powiadamia niezwłocznie szkoły.
7. Wybory do Rady I kadencji zarządza Przewodniczący
Rady Miejskiej w Niepołomicach.
8. Wybory przeprowadza się najpóźniej 30 dni od ich
zarządzenia.
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Rozdział III
Okręgowe Komisje Wyborcze
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się a za wybranych na radnych uznaje się zarejestrowanych kandydatów. Odpowiednio pozostałe Mandaty pozostają nieobsadzone.

§3
§7
1. Gmina Niepołomice dzieli się na Okręgi Wyborcze,
którymi są gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne.
Zespoły szkół stanowią jeden Okręg Wyborczy.
2. Za organizację wyborów w danym okręgu odpowiada Okręgowa Komisja Wyborcza.
3. Skład osobowy Komisji Okręgowej i liczbę jej
członków ustala Samorząd Uczniowski danej szkoły.
4. W skład Okręgowej Komisji wchodzą członkowie
Gminnej Komisji Wyborczej będący uczniami szkoły
stanowiącej dany Okręg Wyborczy.
5. Komisja Okręgowa wybiera ze swojego składu
Przewodniczącego.
6. Proponowany skład Okręgowej Komisji Wyborczej
powinien być niezwłocznie przekazany do Gminnej
Komisji Wyborczej.
Rozdział IV
Kandydaci na Radnych
§4
1. Kandydatem na Radnego może być uczeń gimnazjum
lub szkoły ponadgimnazjalnej, który w dniu wyborów
nie ukończył 18 roku życia.
2. Kandydatem na Radnego nie może być członek
Okręgowej Komisji Wyborczej lub Gminnej Komisji
Wyborczej.
§ 5 Ustala się następujące liczby mandatów dla
poszczególnych Okręgów Wyborczych:
1) Gimnazjum im. Króla Władysława Jagiełły w Niepołomicach – 5 mandatów;
2) Społeczne Gimnazjum im. Lady Sue Ryder w Woli
Batorskiej – 2 mandaty;
3) Niepubliczne Gimnazjum im. Ks. Jana Twardowskiego
w Zabierzowie Bocheńskim – 2 mandaty;
4) Niepubliczne Gimnazjum im. Św. Wojciecha w Staniątkach – 2 mandaty;
5) Niepubliczne Gimnazjum im. Św. Alberta w Podłężu
– 2 mandaty;
6) Zespół Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach – 5 mandatów;
7) Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Niepołomicach
– 3 mandaty.
§6
1. Do zarejestrowania kandydata na radnego konieczne
jest zebranie podpisów, co najmniej 10% uczniów
danej szkoły (Okręgu Wyborczego) pod listą poparcia.
2. Listę poparcia kandydat przekazuje do weryfikacji
Okręgowej Komisji Wyborczej nie później niż 21 dni
przed terminem wyborów.
3. Na podstawie zweryfikowanych list poparcia Okręgowa
Komisja Wyborcza ustala listę kandydatów na Radnych
i przekazuje ją niezwłocznie Gminnej Komisji Wyborczej.
4. Jeżeli w Okręgu Wyborczym w wyborach do Rady
zarejestrowana liczba kandydatów jest równa liczbie
radnych wybieranych w danym Okręgu Wyborczym
lub od niej mniejsza, głosowania nie przeprowadza

1. Kandydat na Radnego może prowadzić kampanię
wyborczą od dnia ogłoszenia przez Gminną Komisję
Wyborczą ostatecznej listy kandydatów.
2. W dniu wyborów prowadzenie kampanii jest
zabronione.
Rozdział V
Wybory do Rady
§8
1. Wybory są powszechne, równe, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym.
2. Uprawnieni do głosowania są wszyscy uczniowie
szkoły stanowiącej Okręg Wyborczy, którzy w dniu
wyborów nie ukończyli 18 roku życia.
3. Głosowanie powinno się odbywać w czasie wolnym
od zajęć lekcyjnych.
4. Lokal wyborczy przygotowuje Komisja Okręgowa
w porozumieniu z dyrekcją szkoły.
5. W lokalu wyborczym powinna znajdować się zaplombowana urna, lista kandydatów, instrukcja do
głosowania.
§9
1. Do oddawania głosów służą wcześniej przygodowane karty do głosowania.
2. Karta do głosowania powinna zawierać: numer
okręgu, nazwę szkoły, imiona i nazwiska Kandydatów, pola przeznaczone na dokonanie wyboru.
3. Za przygotowanie kart do głosowania jest odpowiedzialna Okręgowa Komisja Wyborcza.
4. Głosujący może otrzymać tylko jedną kartę go
głosowania, na której w wyznaczonym miejscu
stawia znak „X” przy nazwisku lub nazwiskach
wybranych przez siebie kandydatów na Radnych.
5. Głos uważa się za nieważny jeżeli: liczba znaków „X”
postawiona jest przy większej liczbie nazwisk niż
ilość mandatów przypadających na dany Okręg, na
karcie znajdują się wyrazy ,rysunki o obraźliwym
charakterze.
6. Niezwłocznie po zakończeniu głosowania Okręgowa
Komisja Wyborcza przystępuje do obliczania jego
wyników.
7. Z przeprowadzonego głosowania Komisja sporządza
protokół zawierający:
- liczbę osób uprawnionych do głosowania,
- liczbę wydanych kart do głosowania ,
- liczbę oddanych głosów ważnych i nieważnych,
- liczbę ważnych głosów oddanych na poszczególnych
kandydatów
- nazwiska i imiona osób wybranych na Radnych,
8. Protokół podpisują wszyscy członkowie komisji
i jego kopię wywieszają w lokalu wyborczym lub na
tablicy ogłoszeń.
9. Protokół, wraz z kartami do głosowania, Okręgowa
Komisja Wyborcza przekazuje niezwłocznie Gminnej
Komisji Wyborczej.
10. Gminna Komisja Wyborcza po stwierdzeniu ważności
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wyborów, w terminie 7 dni, podaje do publicznej
wiadomości listę Radnych Młodzieżowej Rady Gminy.
§ 10
1. Mandat radnego przypada tylu kandydatom, którzy
otrzymali kolejno największą ilość głosów, ile
mandatów przypada na dany Okręg Wyborczy.
2. Jeżeli dwóch kandydatów uzyska taką samą liczbę
głosów, o obsadzeniu mandatów decyduje druga
tura głosowania, która powinna odbyć się w ciągu 3
dni od daty pierwszych wyborów.
3. W przypadku nieobsadzenia mandatu przeprowadza
się wybory uzupełniające. Wybory uzupełniające
przeprowadza się na zasadach i w trybie przepisów
Ordynacji Wyborczej. Jeżeli w wyniku wyborów
uzupełniających mandat pozostaje nieobsadzony,
wybory uzupełniające powtarza się w ciągu 14 dni od
daty tych wyborów. Jeżeli w wyniku powtórzonych
wyborów
uzupełniających
mandat
pozostaje
nieobsadzony, mandatu nie obsadza się do końca
kadencji Rady.
4. Kadencja radnych wybranych w wyborach uzupełniających upływa z dniem upływu kadencji Rady.
Wyborów uzupełniających nie przeprowadza się,
jeżeli ich data przypadałaby w okresie 6 miesięcy
przed zakończeniem kadencji Rady.”
5. W przypadku wygaśnięcia mandatu radnego wybranego w Okręgu Wyborczym Rada, po stwierdzeniu wygaśnięcia mandatu radnego, podejmuje
na następnej sesji uchwałę o wstąpieniu na jego
miejsce kandydata z tego samego Okręgu
Wyborczego, który w wyborach uzyskał kolejno
największą liczbę głosów, a nie utracił prawa

Poz. 6421,6422,6423

wybieralności. Przy równej liczbie głosów stosuje
się odpowiednio § 10 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
6. Kandydat może zrzec się pierwszeństwa do obsadzenia mandatu na rzecz kandydata z tego samego
Okręgu Wyborczego, który uzyskał kolejno największą
liczbę głosów. Oświadczenie to powinno być
zgłoszone Radzie na piśmie w ciągu 3 dni od daty
doręczenia zawiadomienia o przysługującym mu
mandacie.
§ 11
1. Protesty związane z nieprawidłowościami w przebiegu wyborów przyjmuje Gminna Komisja Wyborcza w ciągu 3 dni od daty głosowania.
2. W przypadku naruszenia Ordynacji Wyborczej Komisja może unieważnić wybory i zarządzić powtórne
głosowanie w danym Okręgu.
Rozdział VI
Postanowienia końcowe
§ 12
1. Okręgowe Komisje wyborcze zostają rozwiązane
z chwilą ogłoszenia wyników wyborów do Rady.
2. Gminna Komisja Wyborcza ulega rozwiązaniu
z chwilą wyboru Przewodniczącego Rady.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Niepołomicach
Marek Ciastoń

6421

6422
6422

UCHWAŁA NR XII/183/11
RADY MIEJSKIEJ W NIEPOŁOMICACH
z dnia 29 listopada 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XI/162/11 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 20 października 2011 r. w sprawie
utworzenia Młodzieżowej Rady Miejskiej w Niepołomicach
Na podstawie art. 5b i art. 7 ust. 1 pkt 17 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jedn.: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) –
Rada Miejska w Niepołomicach uchwala, co następuje:
§ 1. Zmienia się uchwałę Nr XI/162/11 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 20 października 2011 r.
w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miejskiej
w Niepołomicach – w ten sposób, że:
1) § 5 tej (zmienianej uchwały) otrzymuje brzmienie:
„§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. "
6422

2) uchyla się § 36 Statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej
w Niepołomicach stanowiącego załącznik Nr 1 do tej
(zmienianej) uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Niepołomicach
Marek Ciastoń
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UCHWAŁA NR XIII/100/2011
RADY MIASTA NOWY TARG
z dnia 1 grudnia 2011 r.
w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2011 r. Nr V/25/2011 z dnia 24 lutego 2011 roku
oraz zmian w budżecie miasta
Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity
z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 211
i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada
Miasta Nowy Targ uchwala, co następuje:
§ 1.

2. W załączniku Nr 2 (wydatki) wprowadza się zmiany
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. W załączniku Nr 3 (plan wydatków majątkowych)
wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3
do niniejszej uchwały.
4. § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
"3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych w roku 2011 w kwocie 34 308 564 zł,
w tym na sfinansowanie planowanego deficytu
budżetu w kwocie 25 473 842 zł oraz na spłatę
wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 8 834 722 zł".
5. W załączniku Nr 7 „Zestawienie planowanych kwot
dotacji udzielanych z budżetu Miasta Nowy Targ
w 2011 roku” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik Nr 8 "Plany dochodów własnych gminnych
przedszkoli i szkół oraz wydatków nimi finansowanych na 2011 rok" zastępuje się załącznikiem Nr 5 do
niniejszej uchwały.

1. Zmniejsza się dochody budżetu na rok 2011 o kwotę
2 470 431 zł, w tym zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 3 924 509 zł oraz zwiększa się dochody
bieżące o kwotę 1 454 078 - jak w załączniku Nr 1.
2. Zmniejsza się wydatki budżetu na rok 2011 o kwotę
1 039 047 zł, w tym zmniejsza się wydatki majątkowe
o kwotę 852 626 zł oraz zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 186 421 - jak w załączniku Nr 2.
3. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych
na 2011 r. - jak w załączniku Nr 3.
4. Dokonuje się zmian w przychodach i rozchodach
budżetu miasta zwiększając deficyt budżetowy
o kwotę 1 431 384 zł, który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w kwocie
1 431 384 zł - jak w załączniku Nr 4.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta.

§ 2. W Uchwale Budżetowej na 2011 r. Nr V/25/2011
z dnia 24 lutego 2011 roku wprowadza się następujące
zmiany:

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

1. W załączniku Nr 1 (dochody) wprowadza się zmiany
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady
mgr Michał Glonek
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XIII/100/2011
Rady Miasta Nowy Targ
z dnia 1 grudnia 2011 r.

DOCHODY
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Przewodniczący Rady
mgr Michał Glonek
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XIII/100/2011
Rady Miasta Nowy Targ
z dnia 1 grudnia 2011 r.

WYDATKI
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Przewodniczący Rady
mgr Michał Glonek
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Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XIII/100/2011
Rady Miasta Nowy Targ
z dnia 1 grudnia 2011 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Przewodniczący Rady mgr Michał Glonek
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Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XIII/100/2011
Rady Miasta Nowy Targ
z dnia 1 grudnia 2011 r.

Przewodniczący Rady mgr Michał Glonek
Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XIII/100/2011
Rady Miasta Nowy Targ
z dnia 1 grudnia 2011 r.

Przewodniczący Rady mgr Michał Glonek
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UCHWAŁA NR XIII/102/2011
RADY MIASTA NOWY TARG
z dnia 1 grudnia 2011 r.
w sprawie: określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 w związku z art. 40
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142
poz. 1591 z późn. zm.), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(tekst jednolity z 2010 r. Dz.U. Nr 95, poz. 613 z późn.
zm), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.
o podatku rolnym (tekst jednolity z 2006 r. Dz.U. Nr 136,
poz. 969 z późn. zm.), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200,
poz. 1682 z późn. zm.), Rada Miasta Nowy Targ uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Ustala się wzór formularzy:
1) Deklaracja na podatek od nieruchomości – DN-1
- zgodnie z załącznikiem Nr 1,
2) Informacja w sprawie podatku od nieruchomości – IN-1- zgodnie z załącznikiem Nr 2,
3) Załącznik do deklaracji i informacji: Dane o nieruchomościach – ZN-1/A - zgodnie z załącznikiem Nr 3,
4) Załącznik do deklaracji i informacji: Dane
o zwolnieniach podatkowych – ZN-1/B - zgodnie
z załącznikiem Nr 4.
2. Ustala się wzór formularzy:
1) Deklaracja na podatek rolny- DR -1- zgodnie
z załącznikiem Nr 5,
2) Informacja w sprawie podatku rolnego – IR-1zgodnie z załącznikiem Nr 6,

3) Załącznik do deklaracji i informacji: Dane o nieruchomościach ZR-1/A - zgodnie z załącznikiem Nr 7,
4) Załącznik do deklaracji i informacji: Dane o zwolnieniach podatkowych – ZR-1/B - zgodnie z załącznikiem Nr 8,
3. Ustala się wzór formularzy:
1) Deklaracja na podatek leśny – DL-1 - zgodnie
z załącznikiem Nr 9,
2) Informacja w sprawie podatku leśnego – IL-1 zgodnie z załącznikiem Nr 10,
3) Załącznik do deklaracji i informacji: Dane o nieruchomościach leśnych ZL-1/A - zgodnie z załącznikiem Nr 11,
4) Załącznik do deklaracji i informacji: Dane o zwolnieniach podatkowych – ZL-1/B - zgodnie z załącznikiem Nr 12.
§ 2. Traci moc uchwała nr 106/XXIII/04 Rady Miasta
Nowego Targu z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego, wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia i ma zastosowanie od 1 stycznia 2012 r.
Przewodniczący Rady
mgr Michał Glonek
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XIII/102/2011
Rady Miasta Nowy Targ
z dnia 1 grudnia 2011 r.
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XIII/102/2011
Rady Miasta Nowy Targ
z dnia 1 grudnia 2011 r.
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Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XIII/102/2011
Rady Miasta Nowy Targ
z dnia 1 grudnia 2011 r.

Przewodniczący Rady mgr Michał Glonek
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Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XIII/102/2011
Rady Miasta Nowy Targ
z dnia 1 grudnia 2011 r.
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z dnia 1 grudnia 2011 r.
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do uchwały Nr XIII/102/2011
Rady Miasta Nowy Targ
z dnia 1 grudnia 2011 r.
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Przewodniczący Rady mgr Michał Glonek
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Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XIII/102/2011
Rady Miasta Nowy Targ
z dnia 1 grudnia 2011 r.

Przewodniczący Rady mgr Michał Glonek
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Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XIII/102/2011
Rady Miasta Nowy Targ
z dnia 1 grudnia 2011 r.
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Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XIII/102/2011
Rady Miasta Nowy Targ
z dnia 1 grudnia 2011 r.
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Przewodniczący Rady mgr Michał Glonek
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Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XIII/102/2011
Rady Miasta Nowy Targ
z dnia 1 grudnia 2011 r.
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Przewodniczący Rady mgr Michał Glonek

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 577

– 40515 –

Poz. 6424
Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XIII/102/2011
Rady Miasta Nowy Targ
z dnia 1 grudnia 2011 r.

Przewodniczący Rady mgr Michał Glonek
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Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XIII/102/2011
Rady Miasta Nowy Targ
z dnia 1 grudnia 2011 r.

Przewodniczący Rady
mgr Michał Glonek
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UCHWAŁA NR XIII/103/2011
RADY MIASTA NOWY TARG
z dnia 1 grudnia 2011 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr 22/XXXVI/06 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 20 lutego 2006 roku w sprawie
wysokości opłaty targowej i zasad pobierania na terenie miasta Nowy Targ
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym. (tekst
jedn. z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz
art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (teks jednolity: Dz.U.
z 2010 r. Nr 95 poz. 613, z późn. zm.) Rada Miasta Nowy
Targ uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr 22/XXXVI/06 Rady Miasta Nowy
Targ z dnia 20 lutego 2006 roku w sprawie inkasa wysokości opłaty targowej i zasad pobierania na terenie miasta Nowy Targ, zmienionej uchwałą Nr X/90/07 Rady
Miasta Nowy Targ z dnia 28 czerwca 2007r., oraz uchwałą Nr XI/87/2011 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 września 2011 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. załącznik Nr 2 do uchwały zastępuje się załącznikiem
Nr 1 do niniejszej uchwały,
2. załącznik Nr 4 do uchwały zastępuje się załącznikiem
Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od dnia podjęcia niniejszej
uchwały.
Przewodniczący Rady
mgr Michał Glonek
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XIII/103/2011
Rady Miasta Nowy Targ
z dnia 1 grudnia 2011 r.
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Przewodniczący Rady
mgr Michał Glonek
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XIII/103/2011
Rady Miasta Nowy Targ
z dnia 1 grudnia 2011 r.
Wykaz inkasentów pobierających opłatę targową na każdym terenie, gdzie prowadzony jest handel, z którymi
Burmistrz Miasta zawiera umowę o inkaso
Lp. Imię i Nazwisko

Adres

1.

Pyka Maksymilian

Pyzówka

2.

Kowalik Marian

Nowy Targ

3.

Maczek Paweł

Nowy Targ

4.

Wiśniewska Joanna

Pieniążkowice

5.

Kolasa Elżbieta

Nowy Targ

6.

Bełtowska Natalia

Nowy Targ

7.

Bryniarski Jakub

Nowy Targ
Przewodniczący Rady
mgr Michał Glonek
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UCHWAŁA NR XI/126/11
RADY GMINY SKRZYSZÓW
z dnia 28 listopada 2011 r.
w sprawie zmian w Statucie Gminy Skrzyszów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Skrzyszów
uchwala, co następuje:

§ 1. W Statucie Gminy Skrzyszów stanowiącym załącznik do uchwały Nr II/7/02 Rady Gminy w Skrzyszowie z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Skrzyszów (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z 2003 r. Nr 19, poz. 283) zmienionej uchwałami
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Rady Gminy Nr XXVI/259/05 z dnia 29 grudnia 2005 r.
(Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z 2006 r. Nr 151,
poz. 1014), Nr XIV/141/08 z dnia 30 czerwca 2008 r.
(Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z 2008 r. Nr 548
poz. 3563), Nr XXIV/233/09 z dnia 29 czerwca 2009 r.
(Dz. Urz. Województwa Małopolskiego Nr 480, poz. 3627)
i Nr XXXII/321/10 z dnia 28 czerwca 2010 r. (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego Nr 487, poz. 3667) wprowadza się
następujące zmiany:
1) w § 7 w ust. 1:
a) dodaje się punkt 3a w brzmieniu:
„3a) działalność w zakresie telekomunikacji,”,
b) pkt 19 otrzymuje brzmienie:
„19) współpracy i działalności na rzecz organizacji
pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz.873 z późn.
zm.),”,
2) w § 16:
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Pierwszą sesję nowo wybranej rady gminy
zwołuje komisarz wyborczy na dzień przypadający w ciągu 7 dni po ogłoszeniu
zbiorczych wyników wyborów do rad na
obszarze kraju.”,
b) skreśla się ust. 4,
c) ust. 8 otrzymuje brzmienie:
„8. Do zmiany porządku obrad sesji zwołanej w trybie określonym w ust. 7 stosuje
się przepis ust. 1 zdanie drugie, z tym że
dodatkowo wymagana jest zgoda wnioskodawcy.”,
3) w § 17 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Przebieg sesji może być rejestrowany przy
pomocy cyfrowego urządzenia do nagrywania dźwięku lub obrazu.”,

Poz. 6426,6427

4) w § 22 skreśla się ust. 5,
5) w § 49:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Gmina samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie uchwały
budżetowej Gminy.”,
b) skreśla się ust.4,
6) w § 50 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1. Projekt uchwały budżetowej przygotowuje
Wójt.
2. Projekt uchwały budżetowej Wójt przedkłada Radzie
Gminy najpóźniej do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy i przesyła projekt Regionalnej
Izbie Obrachunkowej w Krakowie, celem zaopiniowania.”,
7) w § 51ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. W przypadku niepodjęcia uchwały budżetowej w terminie, o którym mowa w ust. 2,
Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie,
w terminie do końca lutego roku budżetowego, ustala budżet Gminy w zakresie zadań własnych oraz zadań zleconych. Do dnia
ustalenia budżetu przez Regionalną Izbę Obrachunkową podstawą gospodarki finansowej jest projekt uchwały, o której mowa
w ust. 2.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Skrzyszów.
§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia.
Przewodniczący Rady
Bartłomiej Mącior
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UCHWAŁA NR XV/111/2011
RADY MIEJSKIEJ W TUCHOWIE
z dnia 23 listopada 2011 r.
w sprawie uchwalenia statutu Domu Kultury w Tuchowie
Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt 2 i art. 42
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.), w związku z art. 9 ust. 1 i 2 i art. 13 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r.
Nr 13, poz. 123 z późn. zm.), Rada Miejska w Tuchowie
uchwala, co następuje:
§ 1. Nadaje się Statut Domowi Kultury w Tuchowie
w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej
uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała nr LIV/385/2010 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 27 października 2010 r. w sprawie uchwalenia statutu Domu Kultury w Tuchowie
§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi w życie
po upływie 14 dni od jej opublikowania.
Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Ryszard Wrona
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Załącznik
do uchwały Nr XV/111/2011
Rady Miejskiej w Tuchowie
z dnia 23 listopada 2011 r.

STATUT DOMU KULTURY W TUCHOWIE
Rozdział 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Dom Kultury jest gminną, samorządową instytucją kultury, której podstawowym celem statutowym
jest prowadzenie działalności kulturalnej.
§ 2. Dom Kultury działa na podstawie ustawy z dnia
25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz.U. z 1997 r.
Nr 110 poz. 721 z późn. zm.), uchwały Rady Miejskiej w
Tuchowie o jego utworzeniu oraz Statutu Domu Kultury
w Tuchowie.
§ 3. Organizatorem Domu Kultury w Tuchowie jest
Gmina Tuchów.
§ 4.
1. Dom Kultury działa na obszarze Gminy Tuchów.
2. Dom Kultury może współdziałać z instytucjami kultury
oraz organizować imprezy artystyczne i kulturalne
także poza obszarem Gminy.
§ 5. Siedzibą Domu Kultury jest miasto Tuchów.
§ 6.
1. Dom Kultury uzyskuje osobowość prawną z chwilą
wpisania do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora.
2. Dom Kultury prowadzi gospodarkę finansową na
zasadach określonych w rozdziale 3 ustawy z dnia
25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
§ 7.
1. Z zastrzeżeniem ust. 2 Gmina nie odpowiada za zobowiązania Domu Kultury w Tuchowie.
2. Dom Kultury otrzymuje dotacje z budżetu Gminy,
wysokość dotacji określa uchwała budżetowa Rady
Miejskiej (wg. klasyfikacji budżetowej).
3. Nadzór nad działalnością Domu Kultury w zakresie
określonym przepisami prawa sprawuje Burmistrz
Tuchowa.
Rozdział 2
PRZEDMIOT I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI DOMU
KULTURY
§ 8.
1. Dom Kultury prowadzi działalność kulturalną polegającą na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury.
2. W tworzeniu programu działalności kulturalnej określającego jej cele i kierunki, Dom Kultury współdziała
z amatorskim ruchem artystycznym i innymi instytucjami kultury.
§ 9. Do podstawowych zadań Domu Kultury należy:
1) Rozpoznawanie oraz pobudzanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych.

2) Przygotowanie do tworzenia i odbioru wartości kulturalnych, udostępnianie społeczności lokalnej przedmiotów związanych z kulturą materialną w ramach stałej
ekspozycji muzealnej.
3) Prowadzenie wielokierunkowej działalności uwzględniającej indywidualne i zbiorowe formy uczestnictwa
w kulturze.
4) Tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego
ruchu artystycznego i folkloru.
5) Edukacja kulturalna oraz popularyzacja wiedzy i sztuki.
6) Współdziałanie z samorządami, placówkami oświatowymi, instytucjami oraz stowarzyszeniami w celu
włączenia ich oferty w system promocji walorów kulturowych i turystycznych Gminy Tuchów i regionu
Pogórza.
7) Promocja turystyczna i kulturowa gminy Tuchów.
8) Upowszechnianie dorobku i osiągnięć kultury, twórców
i zespołów amatorskiego ruchu artystycznego oraz
promocja najcenniejszych wartości artystycznych kultury narodowej.
9) Ochrona dóbr kultury, w szczególności pozyskiwanie, gromadzenie, udostępnianie społeczności lokalnej przedmiotów związanych z kulturą materialną
w ramach stałej ekspozycji muzealnej.
§ 10. Zadania w zakresie działalności kulturalnej
Dom Kultury realizuje poprzez:
1) Edukację kulturalną środowiska, w szczególności dzieci
i młodzieży poprzez pracę w zespołach, kołach zainteresowań, organizowaniu kursów, konkursów, przeglądów, festiwali we wszystkich dziedzinach działalności
kulturalnej.
2) Organizacje imprez i wydarzeń kulturowych o charakterze lokalnym, małopolskim, ogólnopolskim
i międzynarodowym.
3) Opiekę i promocję nad amatorskim ruchem artystycznym i twórczością ludową na terenie Gminy opartą na
kultywowaniu tradycji poprzez organizowanie zespołów artystycznych, podnoszenie poziomu i efektów ich
pracy oraz udziału w przeglądach, konkursach i festiwalach o charakterze lokalnym i ponad lokalnym.
4) Działalność rekreacyjną oraz rozrywkową zapewniającą uczestnikom racjonalne spędzanie wolnego czasu zgodnie z ich zainteresowaniami i potrzebami.
5) Działalność instruktażową oraz konsultacje obejmujące pomoc dla placówek, stowarzyszeń, klubów kulturalnych funkcjonujących na terenie Gminy.
6) Koordynację działalności kulturalnej na terenie Gminy.
7) Działalność w zakresie prowadzenia Kina.
8) Prowadzenie Muzeum Tuchowa w tym działalność
ekspozycyjną i wystawienniczą.
9) Prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej.
10) Gromadzenie i udostępnianie informacji i dokumentacji dotyczących zjawisk kulturowych na terenie
Gminy.
11) Realizacje projektów kulturowych, promocyjnych,
rozrywkowych, rekreacyjnych i sportowych w ramach programów funduszy krajowych, zagranicznych i Unii Europejskiej.
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12) Działalność usługowo - marketingową, świadczenie
usług kulturalnych dla społeczeństwa w oparciu
o wykorzystanie bazy, kadry oraz działających zespołów, których celem jest zapewnienie środków na
działalność merytoryczną.
§ 11. Dom Kultury w celu pomnażania środków finansowych może realizować działalność gospodarczą
na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Działalność tę może prowadzić w następujących formach:
1) Wypożyczanie i wynajem sal i sprzętu akceptacji,
mieszczące się w ramach przepisów i prawa dla samorządowych instytucji kultury.
2) Organizowanie kiermaszów i imprez promocyjno wystawienniczych.
3) Świadczenie usług audiowizualnych i multimedialnych.
4) Świadczenie usług dekoratorskich, wystawienniczych i prezentacyjnych.
5) Prowadzenie usług w zakresie reklamy, promocji
i informacji.
6) Prowadzenie; kursów doskonalenia zawodowego,
konferencji, seminariów i szkoleń. zarówno własnych
jak i na zlecenia osób prawnych.
7) Organizowanie imprez turystycznych w tym rekreacyjno – wypoczynkowych.
8) Wykonanie usług na obsługę i przeprowadzanie
częściowe lub całościowe imprez zleconych.
9) Prowadzenie działalności poligraficznej i wydawniczej oraz dystrybucji wydawnictw.
10) Prowadzenie Kina.
11) Prowadzenie działalności cateringowej.
12) Prowadzenie usług w zakresie sprzedaży publikacji
i gadżetów promujących Gminę Tuchów.
13) Inne działania gospodarcze po uzgodnieniu z Burmistrzem Tuchowa i jego akceptacji, mieszczące się
w ramach przepisów prawa dla samorządowych instytucji kultury.
Rozdział 3
ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE DOMEM KULTURY
§ 12. Organizację wewnętrzną Domu Kultury określa regulamin organizacyjny nadawany przez jego dyrektora po zatwierdzeniu przez Burmistrza Tuchowa.
§ 13.
1. Kształt struktury organizacyjnej Domu Kultury powinien
być dostosowany do wymagań realizacji programu
działalności kulturalnej ustalonego we współdziałaniu
z amatorskim ruchem artystycznym i stowarzyszeniami
kulturalnymi, oraz zapewniać efektywne wykorzystanie
powierzonych i nabytych środków finansowo- materialnych zgodnie z jego przeznaczeniem.
2. W porozumieniu z Burmistrzem Tuchowa Dyrektor
Domu Kultury może tworzyć oddziały i inne podporządkowane jednostki organizacyjne działalności kulturalnej.
3. Dla rozszerzenia współdziałania z organizacjami społecznymi i stowarzyszeniami kultury Dyrektor w porozumieniu z Burmistrzem może powołać Radę Programową Domu Kultury.
4. Dla ochrony zbiorów muzealnych, Dyrektor w porozumieniu z Burmistrzem może powołać Radę Muzeum.
§ 14. Dyrektora Domu Kultury powołuje i odwołuje
Burmistrz Tuchowa.
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§ 15.

1. Kierownikiem Domu Kultury jest Dyrektor Domu Kultury. Dyrektor jest również kierownikiem zakładu
pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy.
2. Dyrektor kieruje pracą Domu Kultury przy pomocy
Zastępcy Dyrektora i Głównego Księgowego.
3. W czasie nieobecności Dyrektora obowiązki jego pełni
Zastępca Dyrektora. Zakres zastępstwa obejmuje
wszystkie czynności należące do Dyrektora, z uwzględnieniem pkt 4.
4. W sprawach szczególnie ważnych i terminowych,
wykraczających poza zakres zwykłego zarządu, Zastępca Dyrektora podejmuje decyzje i działania po
uzgodnieniu z Burmistrzem.
5. Zastępca Dyrektora realizuje zadania Dyrektora przez
niego określone, zapewniając kompleksowe rozwiązywanie problemów w powierzonym mu zakresie.
6. Zastępca Dyrektora organizuje pracę Domu Kultury
i zapewnia jego sprawne funkcjonowanie.
7. Zastępcy Dyrektora podlegają bezpośrednio sprawy
organizacyjno – administracyjne Domu Kultury.
8. Politykę finansową Domu Kultury realizuje Główny
Księgowy.
9. W imieniu Dyrektora, Główny Księgowy prowadzi
nadzór nad komórkami organizacyjnymi w zakresie
spraw finansowych.
Rozdział 4
GOSPODARKA FINANSOWA I MAJĄTKOWA DOMU
KULTURY
§ 16.
1. Dyrektor Domu Kultury gospodaruje mieniem komunalnym przekazanym przez Gminę, zarządza nim
i ponosi odpowiedzialność za jego wykorzystanie do
celów realizacji zadań statutowych.
2. Zakres samodzielności Dyrektora Domu Kultury w gospodarowaniu powierzonymi składnikami mienia komunalnego określają przepisy ustawowe oraz obowiązek jego efektywnego wykorzystania.
3. Przy składaniu oświadczeń woli w sprawach majątkowych Dyrektor Domu Kultury współdziała z Głównym Księgowym Domu Kultury w zakresie przewidzianym odrębnymi przepisami.
§ 17.
1. Działalność Domu Kultury jest finansowana ze środków
własnych, z dotacji przyznanej w budżecie gmin oraz
z darowizn, subwencji, zapisów i innych dochodów.
2. Podstawą gospodarki finansowej Domu Kultury jest
roczny plan działalności, zatwierdzony przez dyrektora,
uwzględniający wysokość dotacji przyznanej w budżecie gminy, w a nim:
- plan usług
- plan przychodów i kosztów
- plan remontów i konserwacji środków trwałych
3. Dom Kultury tworzy fundusz instytucji i posiada odrębny rachunek bankowy.
4. Dyrektor Domu Kultury składa corocznie Burmistrzowi Tuchowa sprawozdanie z przeprowadzonej działalności finansowej i programowej.
§ 18. Dom Kultury prowadzi rachunkowość zgodnie
z zasadami obowiązującymi osoby prawne.
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§ 20. Likwidacja Domu Kultury może nastąpić na
podstawie stosownej uchwały Rady Miejskiej w Tuchowie z zachowaniem warunków określonych w ustawie.

Rozdział 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 19. Zmiany statutu Domu Kultury może dokonywać Rada Miejska w Tuchowie w trybie przewidzianym
dla jego uchwalenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Ryszard Wrona

6427

6428
6428

UCHWAŁA NR XIV/195/2011
RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE
z dnia 5 grudnia 2011 r.
w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Lecznictwa Otwartego w Wieliczce
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz.U. z 2001 r.,
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 42 ust. 4 i art. 204
ust. 2 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2011 r., Nr 112, poz. 654), Rada Miejska
w Wieliczce uchwala, co następuje:
§ 1. Nadaje się Statut Samodzielnego Publicznego
Zespołu Lecznictwa Otwartego w Wieliczce stanowiący
załącznik do Uchwały.

tutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Lecznictwa
Otwartego w Wieliczce (Dz. Urz. Woj. Małop. Nr 111,
poz. 728 z późn. zm.)
§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta i Gminy Wieliczka.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

§ 2. Traci moc:

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce
Tadeusz Luraniec

Uchwała Nr XXXVII/563/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce
z dnia 11 lutego 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Sta-

Załącznik
do uchwały Nr XIV/195/2011
Rady Miejskiej w Wieliczce
z dnia 5 grudnia 2011 r.
STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU LECZNICTWA OTWARTEGO W WIELICZCE
DZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Samodzielny Publiczny Zespół Lecznictwa
Otwartego w Wieliczce zwany dalej Zakładem lub
w skrócie SPZLO, jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą – samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej.
§ 2. Zakład został utworzony przez Gminę Wieliczka.
§ 3.
1. Siedzibą Zakładu jest miasto Wieliczka.
2. Obszar działania Zakładu obejmuje Gminę Wieliczka.
§ 4.
1. Zakład posiada osobowość prawną i jest wpisany do
rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów
opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla KrakowaŚródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000032640.
2. Podmiotem tworzącym Zakład jest Gmina Wieliczka.
§ 5. Zakład działa w szczególności na podstawie:
1. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2011 r., Nr 112, poz. 654) i przepisów
wydanych na jej podstawie;

2. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
(tj.: Dz.U. z 2009 r., Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.);
3. ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz.U. Nr 157, poz. 1240);
4. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj.:
Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027) z późniejszymi zmianami;
5. Uchwały Nr II/11/98 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia
6 listopada 1998 r. w sprawie: wyrażenia zgody na
przekształcenie Zakładu Opieki Zdrowotnej- Zespołu
Lecznictwa Otwartego w Wieliczce w samodzielny
publiczny zakład opieki zdrowotnej;
6. ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (tj.:
Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z póżn. zm.);
7. niniejszego Statutu;
8. innych przepisów dotyczących samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz ochrony
zdrowia.
DZIAŁ II
CELE I ZADANIA
§ 6.
1. Celem Zakładu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych i promocja zdrowia.
2. Do zadań Zakładu należą działania służące zachowaniu ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz
inne zadania medyczne wynikające z procesu lecze-

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 577

– 40524 –

nia lub przepisów regulujących zasady ich wykonywania.
3. Zakład udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie:
a) Podstawowej Opieki Zdrowotnej;
b) Ambulatoryjnej Całodobowej Opieki Medycznej;
c) Transportu Sanitarnego;
d) Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej w zakresie
Neurologii, Okulistyki, Dermatologii, Kardiologii,
Reumatologii, Otolaryngologii, Urologii, Diabetologii, Zdrowia Psychicznego, Gruźlicy i Chorób
Płuc, Chirurgii Ogólnej, Chirurgii UrazowoOrtopedycznej, Rehabilitacji, GinekologicznoPołożniczym, Leczenia Uzależnień, Stomatologii,
Medycyny Pracy, Diagnostyki Laboratoryjnej,
Diagnostyki Rentgenowskiej, Diagnostyki USG,
opieki udzielanej przez Pracownię Fizjoterapii,
Pracownię Masażu Leczniczego, pracownie inne
(pracownię EKG).

DZIAŁ VI
STRUKTURA ORGANIZACYJNA
§ 9.
1) W skład Zakładu wchodzą:
I

Miejska Przychodnia Zdrowia w skład, której wchodzi:
1) Podstawowa Opieka Zdrowotna, którą zapewnia:
a) Poradnia Ogólna z Gabinetem Zabiegowym;
b) Poradnia Dziecięca z Gabinetem Zabiegowym i Punktem Szczepień;
c) Gabinet Pielęgniarki Środowiskowo – Rodzinnej;
d) Gabinet Medycyny Szkolnej.
2) Opieka Specjalistyczna, którą zapewnia:
a) Poradnia Neurologiczna;
b) Poradnia Okulistyczna;
c) Poradnia Dermatologiczna;
d) Poradnia Kardiologiczna;
e) Poradnia Reumatologiczna;
f) Poradnia Otolaryngologiczna
g) Poradnia Urologiczna;
h) Poradnia Diabetologiczna;
i) Poradnia Zdrowia Psychicznego;
j) Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc;
k) Poradnia Chirurgii Ogólnej;
l) Poradnia Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej;
m) Poradnia Rehabilitacyjna;
n) Poradnia Ginekologiczno–Położnicza;
o) Poradnia Leczenia Uzależnień;
p) Pracownia Fizjoterapii;
r) Pracownia Masażu Leczniczego.
3) Poradnia Stomatologiczna;
4) Poradnia Medycyny Pracy;
5) Ambulatorium Całodobowej Opieki Medycznej;
6) Zespół Transportu Sanitarnego;
7) Pracownie:
a) Diagnostyki Laboratoryjnej;
b) Diagnostyki Rentgenowskiej;
c) Diagnostyki USG;
d) inne.
8) Gabinety diagnostyczno – zabiegowe dla poradni specjalistycznych.

II

Ośrodek Zdrowia w Chorągwicy w skład, którego
wchodzi:
1) Gabinet Internistyczny z Gabinetem Zabiegowym;
2) Gabinet Dziecięcy z Gabinetem Zabiegowym
i Punktem Szczepień;
3) Gabinet Stomatologiczny.

DZIAŁ III
ORGANY ZAKŁADU
§ 7.
1. Samodzielnym Publicznym Zespołem Lecznictwa Otwartego w Wieliczce kieruje i reprezentuje go na zewnątrz
kierownik, którym jest Dyrektor SPZLO w Wieliczce.
2. Dyrektora Zakładu powołuje i odwołuje Burmistrz
Miasta i Gminy Wieliczka.
3. Przy Zakładzie działa Rada Społeczna, która jest organem inicjującym i opiniodawczym Rady Miejskiej
w Wieliczce oraz organem doradczym Dyrektora Zakładu.
4. Rada Społeczna powoływana jest przez Rade Miejską
w Wieliczce. Kadencja Rady Społecznej trwa cztery lata.
5. W skład Rady Społecznej wchodzi 7 osób, w tym Przewodniczący, którym jest Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka, bądź osoba przez niego wyznaczona.
6. W posiedzeniach Rady Społecznej uczestniczy Dyrektor Zakładu oraz przedstawiciele organizacji związkowych.
7. Sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecznej, tryb
pracy i podejmowanie uchwał określa regulamin
Rady Społecznej.
8. Zadania Rady Społecznej określa ustawa z dnia
15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.
z 2011 r., Nr 112, poz. 654).
§ 8.
1. Dyrektor Zakładu jest przełożonym wszystkich pracowników.
2. Dyrektor Zakładu wykonuje swoje zadania przy pomocy zastępcy d.s. ekonomicznych, koordynatora
POZ, koordynatora Poradni Dziecięcej, koordynatora
AOS, koordynatora Stomatologii, koordynatora Rehabilitacji. koordynatora RTG i diagnostyki obrazowej, koordynatora Diagnostyki Laboratoryjnej, koordynatora Pielęgniarek i Personelu średniego.
3. Dyrektor Zakładu odpowiada za zapewnienie udzielania
świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych oraz spełniające wymagania zdrowotne określone we właściwych
przepisach.
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III Ośrodek Zdrowia w Węgrzcach Wielkich w skład
którego wchodzi:
1) Gabinet Internistyczny z Gabinetem Zabiegowym;
2) Gabinet Dziecięcy z Gabinetem Zabiegowym
i Punktem Szczepień;
3) Gabinet Stomatologiczny.
2) Jednostki organizacyjne oraz komórki organizacyjne
tworzy, przekształca i likwiduje Dyrektor Zakładu po
uzyskaniu opinii Rady Społecznej Zakładu i przyjęciu
zmiany w Statutcie przez Radę Miejską w Wieliczce.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 577

– 40525 –

Schemat struktury organizacyjnej Samodzielnego
Publicznego Zespołu Lecznictwa Otwartego w Wieliczce stanowi załącznik do Statutu.
3) Do zmiany organizacji wewnętrznej Zakładu konieczna jest zmiana Statutu.
4) Szczegółowe zasady działania, organizację i porządek
procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w zakładzie
określa regulamin organizacyjny Zakładu.
5) Regulamin organizacyjny Zakładu ustala Dyrektor
Zakładu.
DZIAŁ V
GOSPODARKA FINANSOWA
§ 10.
1. Gospodarka finansowa Zakładu prowadzona jest na
zasadzie samofinansowania. Zakład pokrywa koszty
swojej działalności i zobowiązania z posiadanych
środków i uzyskiwanych przychodów.
2. Podstawą gospodarki finansowej Zakładu jest roczny
plan finansowy, który ustala Dyrektor Zakładu,
zgodnie z zasadami ustalonymi w ustawie o rachunkowości i innymi przepisami finansowymi oraz
ustawą o działalności leczniczej.
3. Plan finansowy, roczne sprawozdanie z realizacji planu finansowego (bilans, rachunek zysków i strat, informacje dodatkową) opiniuje Rada Społeczna.

Poz. 6428

4. Źródłem finansowania Zakładu są wpływy pochodzące z realizacji umów na wykonanie świadczeń zdrowotnych z dysponentami środków publicznych i niepublicznych.
5. Źródłem finansowania Zakładu mogą być także środki
publiczne przekazywane na podstawie umów, których tryb i zasady zawierania i rozwiązywania regulują odrębne przepisy.
6. Źródłem finansowania Zakładu mogą być środki pozyskiwane z działalności gospodarczej, najmu, dzierżawy jak też spadki, zapisy, darowizny, dotacje.
DZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 11. Nadzór nad działalnością Zakładu Sprawuje Rada Miejska w Wieliczce na zasadach określonych Ustawą
o działalności leczniczej.
§ 12. Statut Zakładu uchwala Rada Miejska w Wieliczce. Ten sam tryb obowiązuje w przypadku wprowadzenia zmian do statutu.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce
Tadeusz Luraniec
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Załącznik
do Statutu Samodzielnego Publicznego
Zespołu Lecznictwa Otwartego w Wieliczce

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce
Tadeusz Luraniec
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UCHWAŁA NR XIII/125/2011
RADY MIEJSKIEJ W ZAKLICZYNIE
z dnia 29 listopada 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr IV/25/11 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia
budżetu Gminy Zakliczyn na rok 2011
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.), 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 z późn. zm.) Rada Miejska w Zakliczynie uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Zwiększa się dochody budżetu na 2011 rok o kwotę
206.900 zł – jak w załączniku Nr 1 do niniejszej
uchwały.
2. Zwiększa się wydatki budżetu na 2011 rok o kwotę
206.900 zł – jak w załączniku Nr 2 do niniejszej
uchwały.
§ 2. Budżet po wyżej wymienionych zmianach wynosi:
1)
2)
3)
4)

Dochody 36.368.834 zł,
Wydatki 40.954.368 zł,
Przychody 6.659.107 zł,
Rozchody 2.073.573 zł.

§ 3. W związku ze zmianami w Uchwale Budżetowej
na rok 2011 Nr IV/25/11 z dnia 26 stycznia 2011 roku
wprowadzonymi niniejszą uchwałą:

1) Załącznik Nr 2.1 - wydatki majątkowe na 2011 rok otrzymuje treść załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.
2) Załącznik Nr 5 - dochody i wydatki związane z realizacją
zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych ustawami – otrzymuje treść
załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały. Załącznik zawiera
zmiany wprowadzone Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn Nr II/68/2011 z dn. 7 listopada 2011 r., Nr II/71/2011 z dnia 17 listopada
i Nr II/72/2011 z dnia 22 listopada 2011 r.
3) Załącznik Nr 6 - dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego - otrzymuje treść załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta i Gminy Zakliczyn.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Józef Wojtas
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do uchwały Nr XIII/125/2011
Rady Miejskiej w Zakliczynie
z dnia 29 listopada 2011 r.
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Przewodniczący Rady Miejskiej
Józef Wojtas
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XIII/125/2011
Rady Miejskiej w Zakliczynie
z dnia 29 listopada 2011 r.
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Przewodniczący Rady Miejskiej
Józef Wojtas
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Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XIII/125/2011
Rady Miejskiej w Zakliczynie
z dnia 29 listopada 2011 r.
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Przewodniczący Rady Miejskiej
Józef Wojtas
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Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XIII/125/2011
Rady Miejskiej w Zakliczynie
z dnia 29 listopada 2011 r.
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Przewodniczący Rady Miejskiej
Józef Wojtas

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 577

– 40544 –

Poz. 6429
Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XIII/125/2011
Rady Miejskiej w Zakliczynie
z dnia 29 listopada 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 577

– 40545 –

Poz. 6429

Przewodniczący Rady Miejskiej
Józef Wojtas
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Dziennik Urzędowy
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UCHWAŁA NR XVIII/258/2011
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 30 listopada 2011 r.
w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania ze stadionu szkolnego przy ul. Orkana 6 w Zakopanem
Na podstawie art. 40 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), Rada Miasta Zakopane uchwala co następuje:
§ 1. Ustala się Regulamin korzystania ze stadionu
miejskiego przy ul. Orkana 6 w Zakopanem, stanowiący
załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się
Burmistrzowi miasta Zakopane.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Jerzy Zacharko
Załącznik
do uchwały nr XVIII/258/2011
Rady Miasta Zakopane
z dnia 30 listopada 2011 r.

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STADIONU
§ 1. Właścicielem Stadionu jest Gmina Miasto Zakopane.
§ 2. Administratorem Stadionu Miejskiego jest
Burmistrz Miasta Zakopane.
§ 3. Stadion przeznaczony jest do rozgrywania zawodów w różnych dyscyplinach sportu, organizowania
imprez masowych i rekreacyjnych, przeprowadzania
treningów, szkolnych zajęć sportowych i rekreacyjnych.
§ 4. Osoby przebywające na terenie Stadionu muszą stosować się do niniejszego Regulaminu i przestrzegać zasad bezpieczeństwa oraz zobowiązane są do podporządkowania się poleceniom pracownika Wydziału
Edukacji Turystyki i Sportu Urzędu Miasta lub służb
porządkowych.
§ 5. Korzystanie ze Stadionu Miejskiego wymaga
wcześniejszego zgłoszenia do Administratora i uzgodnienia zasad użytkowania.
§ 6. Organizatorzy zgłaszają w formie pisemnej
termin i zakres korzystania ze Stadionu.
§ 7. Administrator na podstawie pisemnych zgłoszeń Organizatorów, ustala harmonogram korzystania
z pomieszczeń i boiska.
§ 8. Harmonogram jest podstawowym dokumentem określającym dostępność do Stadionu.
§ 9. W szczególnie uzasadnionych przypadakach,
Administrator może odstapić od zachowania terminów
określonych w harmonogramie.
§ 10. Stawki odpłatnego korzystania ze Stadionu
ustala Burmistrz w drodze zarządzenia.
§ 11. Za bezpieczeństwo i porządek na obiekcie odpowiada organizator imprezy, treningu lub zajęć sportowych.
§ 12.
1. Zabrania się na terenie Stadionu:
1) wnoszenia materiałów pirotechnicznych, w tym
ogni sztucznych, rac, petard, świec dymnych,

szkodliwych środków chemicznych, alkoholu
i środków odurzających, broni, niebezpiecznych
narzędzi, butelek i opakowań szklanych lub innych przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu innych uczestników zgromadzenia,
2) przechodzenia przez ogrodzenie i w miejscach
niedozwolonych, bądź tez tarasowanie przejść,
ciągów komunikacyjnych i dróg ewakuacyjnych,
uniemożliwiając swobodne poruszanie się zawodników, wykonywanie obowiązków przez sędziów, trenerów, służbę ochrony i inne osoby
działające w imieniu organizatorów imprezy,
3) zaśmiecania i zanieczyszczania w inny sposób
Stadionu i jego obrzeży,
4) zakłócania porządku, wszczynania awantur i zamieszek, bądź prowokowania takich zachowań,
5) spożywania alkoholu i środków odurzających
oraz przebywania w stanie nietrzeźwym lub po
spożyciu środka odurzającego,
6) niszczenia ławek, ogrodzenia, koszy i innych
urządzeń oraz drzew, krzewów, trawy na terenie
Stadionu i jego obrzeżach,
7) wzniecania ognia, rozsiewania i rozlewania
chemicznych środków szkodliwych dla przyrody
i zdrowia ludzkiego, używania rac i innych materiałów pirotechnicznych,
8) załatwiania potrzeb fizjologicznych poza miejscami do tego przeznaczonymi,
9) przebywania na terenie Stadionu po jego zamknięciu,
10) przebywania na płycie boiska osób innych niż
zawodnicy, trenerzy, sędziowie oraz organizatorzy Imprezy i obsługa Stadionu,
11) wjeżdżania pojazdów bez zezwolenia obsługi
Stadionu,
12) wprowadzania psów (nie dotyczy osób niewidomych używających psów jako przewodników
i służb porządkowych, Policji) i innych zwierząt,
z wyjątkiem organizowanych wystaw zwierząt,
13) palenia tytoniu,
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14) używania wulgarnych lub obraźliwych słów
oraz zachowań obrażających lub naruszających
godność osobistą,
15) przebywania w miejscach oznaczonych jako
niedostępne dla osób nieupoważnionych lub
w miejscach, które z racji ich funkcji nie są przeznaczone do powszechnego użytku,
16) umieszczania na budynku, urządzeniach, drogach lub ogrodzeniach napisów, plakatów, reklam lub ogłoszeń – bez zgody Administratora,
17) prowadzenia – bez posiadania stosownych
uprawnień – sprzedaży towarów lub kart wstępu oraz prowadzenia bez zezwolenia zbiórek
pieniężnych,
18) innych czynności, które mogą być powodem
zagrożenia zdrowia i życia osób przebywających
na terenie obiektu bądź doprowadzić do jego
uszkodzenia.

Poz. 6430,6431,6432

2. Osoby nie stosujące się do zapisów Regulaminu będą
zawsze zmuszane do opuszczenia obiektu.
3. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządkowe na stadionie będą pociągnięte do odpowiedzialności karno-administracyjnej.
§ 13. Na Stadionie mogą być organizowane imprezy masowe, na zasadach określonych w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych.
§ 14. Nadzór nad utrzymaniem i konserwacją Stadionu oraz terminami organizacji imprez, treningów,
zajęć sportowych sprawuje w imieniu Burmistrza Naczelnik Wydziału Edukacji, Turystyki i Sportu Urzędu
Miasta w Zakopanem.
Przewodniczący Rady
Jerzy Zacharko

6430
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UCHWAŁA NR XVIII/270/2011
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 30 listopada 2011 r.
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U.
z 2010 r., Nr 95 poz. 613 z późn. zm.) Rada Miasta Zakopane uchwala co następuje:
§ 1.
1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:
1) Grunty, budynki i budowle lub ich części wykorzystywane na:
a) potrzeby działalności kulturalnej prowadzonej w formie bibliotek,
b) potrzeby prowadzenia działalności w zakresie pomocy społecznej, z wyjątkiem związa-

nych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
§ 2. Wykonanie Uchwały zleca się Burmistrzowi
Miasta Zakopane.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XLVI/697/2009 Rady
Miasta Zakopane z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie
zwolnień z podatku od nieruchomości.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem
1 stycznia 2012 roku.
Przewodniczący Rady
Jerzy Zacharko

6431

6432
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UCHWAŁA NR XVIII/271/2011
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 30 listopada 2011 r.
w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVII/311/93 Rady Gminy Tatrzańskiej z dnia 4 lutego 1993 r. w sprawie
zwolnienia z podatku od nieruchomości z tytułu podłączenia do sieci gazowej
Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 w związku
z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(tekst jednolity Dz.U. z 2010 Nr 95, poz. 613 ze zm.),
Rada Miasta Zakopane, uchwala co następuje:
§ 1. Uchyla się uchwałę Nr XXVII/311/93 Rady Gminy Tatrzańskiej z dnia 04.02.1993 r.w sprawie zwolnienia
z podatku od nieruchomości z tytułu podłączenia do
sieci gazowej.
6432

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta Zakopane.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r.
Przewodniczący Rady
Jerzy Zacharko
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UCHWAŁA NR XVIII/272/2011
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 30 listopada 2011 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 w związku
z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 1
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 95,
poz. 613 z późn. zm.) Rada Miasta Zakopane uchwala,
co następuje:

§ 1.
1. Określa się następujące roczne stawki podatku od
środków transportowych obowiązujące na terenie
gminy:
1) od samochodów ciężarowych, o których mowa
w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w zależności od dopuszczalnej masy
całkowitej pojazdu:

Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t i poniżej 12 t
a. powyżej 3,5 tony do 5,5 ton włącznie
b. powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie
c. powyżej 9 ton i poniżej 12 ton
2) od samochodów ciężarowych, o których mowa
w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby
osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu
i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;

Stawka podatku
(w złotych)
646
1.113
1.349

3) od ciągników siodłowych lub balastowych,
o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony
i poniżej 12 ton:

Ciągniki siodłowe lub balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów (w tonach)

Od 3,5 t- poniżej 12 t

4) od ciągników siodłowych lub balastowych,
o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub
wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi,
dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych
w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;

1.288

5) od przyczep lub naczep, o których mowa w art.
8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton
i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną
przez podatnika podatku rolnego:

Przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę
całkowitą (w tonach)

Od 7 t – poniżej 12 t

6) od przyczep lub naczep, o których mowa w art. 8
pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które
łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością
rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy
całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według

Stawka
podatku
(w złotych)

Stawka
podatku
(w złotych)
821

stawek określonych w załączniku Nr 3 do niniejszej
uchwały;
7) od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych, w zależności od
liczby miejsc do siedzenia:
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Autobusy, w zależności od liczby miejsc do siedzenia
a. mniejszej niż 30 miejsc
b. równej lub wyższej niż 30 miejsc
§ 2. Traci moc uchwała Nr XLVI/696/2009 Rady
Miasta Zakopane z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie:
określenia stawek podatku od środków transportowych.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta Zakopane.

Poz. 6433

Stawka podatku
(w złotych)
1.108
2.111

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem
1 stycznia 2012 roku.
Przewodniczący Rady
Jerzy Zacharko
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XVIII/272/2011
Rady Miasta Zakopane
z dnia 30 listopada 2011 r.

STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH w art. 8 pkt 2 USTAWY
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)
Nie mniej niż

12
13
14
15
12
17
19
21
23
25
12
25
27
29
31

Stawka podatku
(w złotych)
Mniej niż
Oś jezdna (osie jezdni)
Inny system
z zawieszeniem pneumatycznym zawieszenia osi
Jezdnych
lub zawieszeniem uznanym
za równoważne
Dwie osie
13
1.817
1.817
14
1.818
1.818
15
1.819
1.819
1.820
1.820
Trzy osie
17
2.109
2.109
19
2.110
2.110
21
2.226
2.226
23
2.227
2.227
25
2.228
2.228
2.229
2.229
Cztery osie i więcej
25
2.404
2.404
27
2.405
2.405
29
2.520
2.520
31
2.554
2.600
2.555
2.601
Przewodniczący Rady
Jerzy Zacharko
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XVIII/272/2011
Rady Miasta Zakopane
z dnia 30 listopada 2011 r.

STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH w art. 8 pkt 4 USTAWY
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu
pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa; ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)
Nie mniej niż

Mniej niż

12
18
25
31

18
25
31

12
40

40

Stawka podatku
(w złotych)

Oś jezdna (osie jezdni)
z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za
równoważne
Dwie osie
1.641
2.050
2.051
2.109
Trzy osie i więcej
2.050
2.520

Inny system
zawieszenia osi
jezdnych

1.641
2.050
2.051
2.153
2.050
2786
Przewodniczący Rady
Jerzy Zacharko

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XVIII/272/2011
Rady Miasta Zakopane
z dnia 30 listopada 2011 r.
STAWKI PODATKU DLA PRZYCZEP I NACZEP OKREŚLONYCH w art. 8 pkt 6 USTAWY
Liczba osi i dopuszczalna
masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa +
pojazd silnikowy (w tonach)
Nie mniej niż
Mniej niż

Stawka podatku
(w złotych)
Oś jezdna (osie jezdni)
z zawieszeniem
pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za
równoważne

Inny system
zawieszenia
osi
jezdnych

1.113
1.473
1.524

1.113
1.473
1.524

1.579
1.580
1.639
1686

1.579
1.580
1.639
1.992

1.686
1.992

1.686
1.992

Jedna oś
12
18
25

18
25

12
28
33
38

28
33
38

12
38

38

Dwie osie

Trzy osie i więcej

Przewodniczący Rady
Jerzy Zacharko
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• Informacja o warunkach rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urzędowego:
Dziennik rozpowszechniany jest w drodze prenumeraty pełnej lub ograniczonej.
Reklamacje z powodu nieotrzymania poszczególnych numerów w prenumeracie pełnej należy zgłaszać telefonicznie na nr: (061) 835 35 36
do ESUS Agencja Reklamowo-Wydawnicza Tomasz Przybylak, 61-815 Poznań, ul. Ratajczaka 26/8 do 5 dni po otrzymaniu następnego kolejnego
numeru, zgłoszenie po tym terminie nie będzie uwzględnione.
• Informacja o czasie i miejscu, w którym wyłożone są do powszechnego wglądu zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami:
Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22, p. 220,
w czasie pracy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
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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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