DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Nr 578

Kraków, dnia 12 grudnia 2011 r.
TREŅĆ:
Poz.:
UCHWAŁY RAD POWIATÓW:
6434

6435
6436

6437
6438

6439

–

–
–

–
–

–

Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia
opłat za usuwanie pojazdów z dróg na terenie Powiatu Chrzanowskiego na
koszt właņciciela i przechowywanie tych pojazdów na wyznaczonych parkingach strzeŊonych

40555

Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie nadania
Statutu Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny w Zakopanem.

40555

Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie utworzenia
Tatrzańskiego Oņrodka Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy
w Rodzinie

40557

Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zmiany
statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zakopanem.

40558

Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie: Programu
współpracy Powiatu Tatrzańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami prowadzącymi działalnoņć poŊytku publicznego na rok 2012.

40559

Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia
rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostĉpnych na terenie Powiatu Tatrzańskiego na rok 2012.

40561

UCHWAŁY RAD GMIN:
6440

6441

6442
6443

6444

6445

–

–

–
–

–

–

Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie ustalenie górnych stawek opłat za usługi odbioru odpadów komunalnych oraz opróŊniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystoņci ciekłych.

40563

Rady Gminy Biskupice z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie wyróŊnień i nagród za osiągniĉte wyniki sportowe oraz za osiągniĉcia w działalnoņci sportowej

40564

Rady Gminy Biskupice z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie zmiany statutu
Gminnego Oņrodka Pomocy Społecznej w Biskupicach

40567

Rady Gminy w Charsznicy z dnia 2 grudnia 2011 r. w sprawie: uchwalenia
wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy
Charsznica na lata 2012 - 2020

40567

Rady Gminy Chełmiec z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie: ustalenia regulaminu okreņlającego wysokoņć oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługĉ lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, zasady wynagradzania za godziny ponadwymiarowe oraz godziny
doraňnych zastĉpstw i innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chełmiec,
oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.

40571

Rady Gminy Chełmiec z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Oņrodka Pomocy Społecznej w Chełmcu

40577

Dziennik Urzĉdowy
Województwa Małopolskiego Nr 578
6446

–

– 40554 –

Poz. 6434

Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 29 listopada 2011 r. o warunkach udzielania bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa uŊytkowania wieczystego w prawo własnoņci nieruchomoņci i wysokoņci stawki procentowej
bonifikaty.

40580

6447

–

Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 29 listopada 2011 r. o ustaleniu statutu
ŉłobka Miejskiego w Chrzanowie.

40580

6448

–

Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 29 listopada 2011 r. o ustaleniu zasad
ponoszenia odpłatnoņci za pobyt w mieszkaniu chronionym.

40583

Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 29 listopada 2011 r. o zmianie Uchwały
Nr XVII/233/07 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie okreņlenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatnoņci za usługi
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz zasad
czĉņciowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak równieŊ trybu ich pobierania.

40583

Rady Gminy Jodłownik z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie zatwierdzenia
w Gminie Jodłownik taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodĉ i za zbiorowe
odprowadzanie ņcieków.

40584

Rady Gminy Kozłów z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia opłaty za
ņwiadczenia wykraczające poza wymiar czasu podstawy programowej wychowania przedszkolnego w punktach przedszkolnych, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Kozłów

40585

Rady Gminy Kozłów z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy
za zbiorowe zaopatrzenie w wodĉ na terenie Gminy Kozłów

40586

Rady Gminy Kozłów z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zmiany uchwały
Nr VII/26/2011 z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie ustalenia zasad sprzedaŊy
lokali mieszkalnych stanowiących własnoņć Gminy Kozłów.

40586

Rady Gminy Kozłów z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały
Nr XXXV/48/2009 Rady Gminy Kozłów z dnia 10 wrzeņnia 2009r. w sprawie
utworzenia Punktów Przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych w Przybysławicach i Kamionce z póňniejszymi zmianami

40587

Rady Gminy Łabowa z dnia 29 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałĉ
Nr XXIX/195/08 w sprawie zasad przejĉcia przez Gminĉ Łabowa od właņcicieli
nieruchomoņci niektórych obowiązków z zakresu utrzymania porządku i czystoņci.

40589

Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie zmiany
uchwały Nr LXV/657/10 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 25 maja
2010 r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków na pomoc w formie gorącego posiłku w ramach realizacji wieloletniego programu „Pomoc państwa
w zakresie doŊywiania”.

40590

Rady Gminy Podegrodzie z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zmian w budŊecie gminy na rok 2011 i zmiany Uchwały BudŊetowej Gminy Podegrodzie
na rok 2011 Nr IV/32/2011 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 21 stycznia 2011 r.

40590

Rady Gminy Podegrodzie z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie przyjĉcia
„Programu współpracy Gminy Podegrodzie z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami prowadzącymi działalnoņć poŊytku publicznego na
rok 2012”

40615

Rady Gminy Podegrodzie z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zmiany
uchwały nr 156/XXVI/2005 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 17 stycznia 2005
roku w sprawie uchwalenia Statutu Oņrodka Pomocy Społecznej w Podegrodziu

40630

Rady Gminy Słaboszów z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie przyjĉcia zmian
w statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Słaboszowie z siedzibą w Janowicach

40630

6449

6450

6451

6452
6453

6454

6455

6456

6457

6458

6459

6460

–

–

–

–
–

–

–

–

–

–

–

–

Dziennik Urzĉdowy
Województwa Małopolskiego Nr 578
6461
6462

–
–

– 40555 –

Poz. 6434,6435

Rady Gminy Słaboszów z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie likwidacji Filii
Bibliotecznej w Kalinie Wielkiej

40631

Rady Gminy Słaboszów z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie okreņlenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajĉć dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminĉ Słaboszów realizujących obowiązki okreņlone dla stanowisk o róŊnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

40631

6434
6434

UCHWAŁA NR XIV/95/2011
RADY POWIATU CHRZANOWSKIEGO
z dnia 30 listopada 2011 r.
w sprawie ustalenia opłat za usuwanie pojazdów z dróg na terenie Powiatu Chrzanowskiego na koszt właņciciela
i przechowywanie tych pojazdów na wyznaczonych parkingach strzeŊonych
Na podstawie art. 130a ust. 5c i ust. 6 ustawy z dnia
20 czerwca Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2005
r. nr 108 poz. 908 z póňn. zm.), w związku z art.12 pkt 11
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami),
Rada Powiatu Chrzanowskiego na wniosek Zarządu
Powiatu Chrzanowskiego uchwala co nastĉpuje:
§ 1. Ustala siĉ nastĉpujące stawki opłat brutto za
usuniĉcie pojazdu:
1) Rower lub motorower – 100 zł,
2) Motocykl – 200 zł,
3) Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t – 440 zł,
4) Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyŊej 3,5 t
do 7,5 t – 550 zł,
5) Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyŊej 7,5 t
do 16 t – 780 zł,
6) Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyŊej 16 t
– 1100 zł,
7) Pojazd przewoŊący materiały niebezpieczne – 1400 zł.
§ 2. Ustala siĉ nastĉpujące stawki opłat brutto za
kaŊdą dobĉ przechowywania pojazdu:
1) Rower lub motorower – 15 zł,
2) Motocykl – 22 zł
3) Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t – 33 zł,
4) Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyŊej 3,5 t
do 7,5 t – 45 zł,
5) Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyŊej 7,5 t
do 16 t – 65 zł,
6) Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyŊej 16 t
– 120 zł,
7) Pojazd przewoŊący materiały niebezpieczne – 180 zł.

§ 3. Ustala siĉ nastĉpujące koszty odstąpienia od
usuniĉcia pojazdu brutto:
1) Rower lub motorower – 50 zł,
2) Motocykl – 100 zł,
3) Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t – 220 zł,
4) Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyŊej 3,5 t
do 7,5 t – 275 zł,
5) Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyŊej 7,5 t
do 16 t – 390 zł,
6) Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyŊej 16 t
– 550 zł,
7) Pojazd przewoŊący materiały niebezpieczne – 700 zł.
§ 4. Tracą moc nastĉpujące uchwały Rady Powiatu
Chrzanowskiego:
1) nr XLVI/300/2002 z dnia 14 maja 2002 r. w sprawie
ustalenia stawek opłat za usuwanie pojazdów z drogi
na obszarze Powiatu Chrzanowskiego oraz ich parkowanie na parkingu strzeŊonym.
2) nr XXIX/177/2004 z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie
zmiany wysokoņci opłat za usuniĉcie pojazdów z drogi
na obszarze Powiatu Chrzanowskiego oraz ich parkowanie na parkingu strzeŊonym.
§ 5. Uchwała wchodzi w Ŋycie po 14 dniach od jej
opublikowania w Dzienniku Urzĉdowym Województwa
Małopolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.
Przewodniczący Rady
Andrzej Uryga

6434

6435
6435

UCHWAŁA NR XII/79/11
RADY POWIATU TATRZAŃSKIEGO
z dnia 30 listopada 2011 r.
w sprawie nadania Statutu Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny w Zakopanem.
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia
5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst
jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z póňn.
zm.) w związku z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierp-

nia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r.
Nr 157, poz. 1240 z póňn. zm.) Rada Powiatu Tatrzańskiego uchwala, co nastĉpuje:

Dziennik Urzĉdowy
Województwa Małopolskiego Nr 578

– 40556 –

§ 1. Nadaje siĉ Statut Centrum Wsparcia Dziecka
i Rodziny w Zakopanem w brzmieniu stanowiącym
Załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc Uchwała Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 18 paňdziernika 2006 r. Nr XXXVI/218/06
w sprawie nadania Statutu Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny w Zakopanem, Uchwała Rady Powiatu
Tatrzańskiego
z dnia
28
kwietnia
2010
r.
Nr XXXIX/254/10 w sprawie zmiany Statutu Centrum
Wsparcia Dziecka i Rodziny w Zakopanem oraz
Uchwała Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 26 maja
2010 r. Nr XL/263/10 w sprawie zmiany Statutu Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny w Zakopanem.
Załącznik
do uchwały Nr XII/79/11
Rady Powiatu Tatrzańskiego
z dnia 30 listopada 2011 r.
STATUT
CENTRUM WSPARCIA DZIECKA I RODZINY
W ZAKOPANEM
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
1. Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny w Zakopanem
jest jednostką organizacyjną Powiatu Tatrzańskiego, zwane dalej Centrum.
2. Siedzibą Centrum jest miasto Zakopane, Powiat
Tatrzański.
§ 2 Podstawĉ prawną działania Centrum stanowią
w szczególnoņci:
1) ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku i samorządzie
powiatowym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592
z póňn. zm.),
2) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póňn. zm.),
3) ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastĉpczej (Dz. U.
z 2011 r. Nr 149, poz. 887),
4) ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (jt. Dz. U. z 2008 r. Nr 223,
poz. 1458 z póňn. zm.),
5) niniejszy statut.
Rozdział II
Zakres działania Centrum
§3
1. Centrum realizuje zadania pomocy społecznej,
których wykonanie spoczywa na powiecie, okreņlone w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastĉpczej oraz przepisach wykonawczych
jako zadania własne powiatu.
2. Centrum zapewnia wspólną obsługĉ ekonomicznoadministracyjną i organizacyjną placówek opiekuńczo - wychowawczych Powiatu Tatrzańskiego.

Poz. 6435

§ 3. Wykonanie Uchwały zleca siĉ Zarządowi
Powiatu.
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzĉdowym Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od
1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady Powiatu Tatrzańskiego:
Edward Tybor

§ 4 Centrum realizuje zadania powiatu w zakresie:
1) zapewnienia opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub czĉņciowo pozbawionym opieki rodziców;
2) zapewnienia odpowiednich warunków mieszkaniowych dla osób opuszczających, po osiągniĉciu
pełnoletnoņci, rodzinĉ zastĉpczą, rodzinny dom
dziecka, placówkĉ opiekuńczo-wychowawczą;
3) organizatora pieczy zastĉpczej;
§5
Centrum współdziała i współpracuje przy realizacji
zadań okreņlonych w niniejszym rozdziale z:
1) powiatowym centrum pomocy rodzinie;
2) sądem rodzinnym i opiekuńczym;
3) organizacjami pozarządowymi;
4) placówkami oņwiatowo – wychowawczymi;
5) innymi jednostkami realizującymi zadania z zakresu pomocy społecznej
Rozdział III
Organizacja Centrum
§6
1. Centrum kieruje Dyrektor, który reprezentuje je na
zewnątrz oraz ponosi odpowiedzialnoņć za organizacjĉ i funkcjonowanie jednostki.
2. Zarząd nawiązuje z Dyrektorem Centrum stosunek
pracy na podstawie umowy o pracĉ.
3. Dyrektor wykonuje czynnoņci pracodawcy w stosunku do osób zatrudnionych w Centrum.
§ 7 Strukturĉ organizacyjną i szczegółowy zakres
działania Centrum okreņla regulamin organizacyjny
uchwalany przez Zarząd.
§ 8 Prawa i obowiązki pracowników Centrum okreņla
ustawa o pracownikach samorządowych, regulamin
pracy nadany przez Dyrektora w drodze zarządzenia
oraz inne obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa.
Rozdział IV
Gospodarka finansowa
§9
1. Centrum jest jednostką budŊetową powiatu, która
prowadzi gospodarkĉ finansową zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych.

Dziennik Urzĉdowy
Województwa Małopolskiego Nr 578

– 40557 –

2. Podstawą działalnoņci Centrum jest roczny plan
finansowy zgodny z układem wykonawczym budŊetu Powiatu.
3. Za obsługĉ finansowo-ksiĉgową Centrum odpowiada Główny Ksiĉgowy.
4. Procedury ustalania i zmian planu finansowego
okreņlają odrĉbne przepisy.

Poz. 6435,6436

5. Centrum funkcjonuje na mieniu stanowiącym własnoņć powiatu.

Przewodniczący Rady Powiatu Tatrzańskiego:
Edward Tybor

6435

6436
6436

UCHWAŁA NR XII/80/11
RADY POWIATU TATRZAŃSKIEGO
z dnia 30 listopada 2011 r.
w sprawie utworzenia Tatrzańskiego Oņrodka Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy w Rodzinie
Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. i ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst
jednolity Dz. U. z 2001 Nr 142 poz.1592 z póňn. zm.)
w związku z art. 12 ust. 1 pkt 2, ust. 2 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2009r., Nr 157, poz. 1240 z póňn. zm.) art. 19 pkt 12
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z póňn. zm.) art.
6 ust. 3 oraz ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005r.
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U.
z 2005r. Nr 180, poz. 1493 z póňn. zm.) Rada Powiatu
Tatrzańskiego uchwala, co nastĉpuje:
§ 1.
1. Z dniem 1 stycznia 2012 roku tworzy siĉ powiatową jednostkĉ budŊetową pod nazwą Tatrzański
Oņrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar
Przemocy w Rodzinie, zwany dalej oņrodkiem.
2. Oņrodek pełni funkcjĉ oņrodka interwencji kryzysowej oraz specjalistycznego oņrodka wsparcia dla
ofiar przemocy w rodzinie w rozumieniu przepisów
ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Załącznik
do uchwały Nr XII/80/11
Rady Powiatu Tatrzańskiego
z dnia 30 listopada 2011 r.
STATUT
TATRZAŃSKIEGO OŅRODKA INTERWENCJI KRYZYSOWEJ I WSPARCIA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
1. Tatrzański Oņrodek Interwencji Kryzysowej
i Wsparcia Ofiar Przemocy w Rodzinie jest jednostką organizacyjną Powiatu Tatrzańskiego, zwaną dalej Ośrodkiem.
2. Siedzibą Ośrodka jest miasto Zakopane, Powiat
Tatrzański.
§ 2 Podstawĉ prawną działania Ośrodka stanowią
w szczególnoņci:

3. Oņrodkowi nadaje siĉ statut w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Oņrodek przejmuje w trybie art. 23¹ Kodeksu
pracy czĉņć pracowników Centrum Wsparcia Dziecka
i Rodziny w Zakopanem.
§ 3. UpowaŊnia siĉ Zarząd Powiatu Tatrzańskiego
do wyposaŊenia Oņrodka w czĉņć ruchomoņci bĉdące
wyposaŊeniem Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny
w Zakopanem zgodnie ze sporządzonym protokołem
przekazania.
§ 4. Wykonanie uchwały zleca siĉ Zarządowi Powiatu.
§ 5. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzĉdowym Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą
od 1 stycznia 2012 r.
Przewodniczący Rady Powiatu Tatrzańskiego:
Edward Tybor

1) ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie
powiatowym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592
z póňn. zm.),
2) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póňn. zm.),
3) ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. Nr 223 poz. 1458
z póňn. zm.)
4) ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j.Dz.U. z 2009r. Nr 175 poz. 1362 z póňn. zm.)
5) ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2005 r. Nr 180
poz. 1493 z póňn. zm.)
6) niniejszy statut.
Rozdział II
Zakres działania Oņrodka
§3
1. Ośrodek realizuje zadania pomocy społecznej, których wykonanie spoczywa na powiecie, okreņlone
w ustawie o pomocy społecznej oraz przepisach
wykonawczych jako zadania własne powiatu.
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2. Ośrodek realizuje zadanie zlecone przez administracjĉ rządową w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
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2. Zarząd nawiązuje z Dyrektorem Ośrodka stosunek
pracy na podstawie umowy o pracĉ.
3. Dyrektor wykonuje czynnoņci pracodawcy w stosunku do osób zatrudnionych w Ośrodku.

§4
Ośrodek realizuje zadania w zakresie:
1) Podejmowania interdyscyplinarnych działań na rzecz
osób i rodzin bĉdących w stanie kryzysu, celem
przywrócenia równowagi psychicznej i umiejĉtnoņci
samodzielnego radzenia sobie, a dziĉki temu zapobieganie przejņciu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolnoņci psychospołecznej.
2) Udzielanie specjalistycznego wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie oraz opracowywanie i realizacja
programów korekcyjno- edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

§ 7 Strukturĉ organizacyjną i szczegółowy zakres
działania Ośrodka okreņla regulamin organizacyjny
uchwalany przez Zarząd.
§ 8 Prawa i obowiązki pracowników Ośrodka okreņla
ustawa o pracownikach samorządowych, regulamin
pracy nadany przez Dyrektora w drodze zarządzenia
oraz inne obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa.
Rozdział IV
Gospodarka finansowa

§5
Ośrodek współdziała i współpracuje przy realizacji
zadań okreņlonych w niniejszym rozdziale z:
1) powiatowym centrum pomocy rodzinie;
2) sądem rodzinnym i opiekuńczym;
3) organizacjami pozarządowymi;
4) placówkami oņwiatowo – wychowawczymi;
5) innymi jednostkami realizującymi zadania z zakresu pomocy społecznej i przeciwdziałania przemocy
w rodzinie.

§9
1. Ośrodek jest jednostką budŊetową powiatu, która
prowadzi gospodarkĉ finansową zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych.
2. Podstawą działalnoņci Ośrodka jest roczny plan
finansowy zgodny z układem wykonawczym budŊetu Powiatu.
3. Za obsługĉ finansowo-ksiĉgową Ośrodka odpowiada Główny Ksiĉgowy.
4. Procedury ustalania i zmian planu finansowego
okreņlają odrĉbne przepisy.
5. Ośrodek funkcjonuje na mieniu stanowiącym własnoņć powiatu.

Rozdział III
Organizacja Oņrodka

Przewodniczący Rady Powiatu Tatrzańskiego:
Edward Tybor

§6
1. Ośrodkiem kieruje Dyrektor, który reprezentuje nim
na zewnątrz oraz ponosi odpowiedzialnoņć za organizacjĉ i funkcjonowanie jednostki.
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UCHWAŁA NR XII/81/11
RADY POWIATU TATRZAŃSKIEGO
z dnia 30 listopada 2011 r.
w sprawie zmiany statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zakopanem.
Na podstawie art. 12 pkt 11 w związku z art. 40
ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z póňn. zm.) oraz art. 12
ust. 2, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póňn. zm.)
Rada Powiatu Tatrzańskiego uchwala, co nastĉpuje:
§ 1. W Załączniku do Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zakopanem uchwalonego
Uchwałą Nr XXXVI/219/06 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 18 paňdziernika 2006 r. w sprawie nadania
Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie
w Zakopanem
zmienionego
Uchwałą
Nr XXXIX/253/10 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia

28 kwietnia 2010 r. wprowadza siĉ zmiany w brzmieniu stanowiącym Załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały zleca siĉ Zarządowi Powiatu.
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzĉdowym Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od
1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady Powiatu Tatrzańskiego:
Edward Tybor
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b) pkt 9 o treņci „ ustawa z dnia 29 lipca 2005 r.
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U.
z 2005r. Nr 180, poz. 1493 z póňn. zm.) .

Załącznik
do uchwały Nr XII/81/11
Rady Powiatu Tatrzańskiego
z dnia 30 listopada 2011 r.

2. W rozdziale II w § 5 dodaje siĉ:
a) pkt 7 o treņci – pieczą zastĉpczą,
b) pkt 8 o treņci – oņrodkiem interwencji kryzysowej,
c) pkt 9 o treņci – organizatorem pieczy zastĉpczej,

W załączniku do Uchwały Nr XXXVI/219/06
Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 18 paňdziernika
2006r. w sprawie nadania Statutu Powiatowemu
centrum Pomocy Rodzinie w Zakopanem zmienionego Uchwałą Nr XXXIX/253/10 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 28 kwietnia 2010r. wprowadza siĉ nastĉpujące zmiany:

3. W rozdziale II w § 6 pkt 4 otrzymuje nowe brzmienie:
Innymi jednostkami realizującymi zadania
z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny
i pieczy zastĉpczej oraz rehabilitacji społecznej osób
niepełnosprawnych.

1. W rozdziale I w § 2 dodaje siĉ:
a) pkt 8 o treņci: „ustawa z dnia 09 czerwca 2011 r.
o wspieraniu rodziny i pieczy zastĉpczej (Dz. U.
z 2011r. Nr 149, poz. 887)”

Przewodniczący Rady Powiatu Tatrzańskiego:
Edward Tybor
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UCHWAŁA NR XII/83/11
RADY POWIATU TATRZAŃSKIEGO
z dnia 30 listopada 2011 r.
w sprawie: Programu współpracy Powiatu Tatrzańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
prowadzącymi działalnoņć poŊytku publicznego na rok 2012.
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst
jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z póňń.
zmianami) oraz art. 5 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnoņci poŊytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536
z póňń. zmianami) Rada Powiatu Tatrzańskiego
uchwala, co nastĉpuje:
§ 1.
1. Przyjmuje siĉ „Program współpracy Powiatu Tatrzańskiego
z organizacjami
pozarządowymi,
podmiotami prowadzącymi działalnoņć poŊytku
publicznego na rok 2012”, w brzmieniu stanowiącym Załącznik do niniejszej uchwały.

Załącznik
do uchwały Nr XII/83/11
Rady Powiatu Tatrzańskiego
z dnia 30 listopada 2011 r.
Program współpracy Powiatu Tatrzańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalnoņć poŊytku publicznego
na rok 2012
Wstĉp
Przyjmując niniejszy dokument Powiat Tatrzański
deklaruje wolĉ kształtowania współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalnoņć poŊytku publicznego na zasadzie partnerstwa i wyraŊa intencjĉ realizacji zadań
Powiatu – w zakresach gdzie jest to moŊliwe - we
współdziałaniu z nimi.

2.

Program dotyczy organizacji pozarządowych,
podmiotów prowadzących działalnoņć poŊytku
publicznego z obszaru Powiatu Tatrzańskiego.

§ 2. Wykonanie uchwały zleca siĉ Zarządowi Powiatu Tatrzańskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzĉdowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Powiatu Tatrzańskiego:
Edward Tybor

Celem Programu jest kształtowanie ładu społecznego
w ņrodowisku lokalnym poprzez budowanie partnerstwa miĉdzy administracją samorządową, a organizacjami pozarządowymi. Realizacja Programu winna
słuŊyć tworzeniu optymalnych warunków do zaspokojenia potrzeb mieszkańców, wspierania ich obywatelskiej aktywnoņci w zakresie poprawy warunków
Ŋycia oraz rozwiązywania problemów społecznych
wspólnoty samorządowej.
Postanowienia ogólne
§ 1 Podstawą „Programu współpracy Powiatu Tatrzańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami prowadzącymi działalnoņć poŊytku publicznego na rok 2012” jest art. 5 a ust. 1 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnoņci poŊytku publicznego i o wolontariacie.
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§2
Ilekroć w Programie jest mowa o:
ustawie – rozumie siĉ przez to ustawĉ z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalnoņci poŊytku publicznego
i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536
z póňń. zm.)
Powiecie – rozumie siĉ przez to Powiat Tatrzański.
Zarządzie Powiatu – rozumie siĉ przez to Zarząd Powiatu Tatrzańskiego.
Programie - rozumie siĉ przez to „Program współpracy Powiatu Tatrzańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalnoņć poŊytku publicznego na rok 2012 .
Organizacjach – rozumie siĉ przez to organizacje
pozarządowe oraz inne podmioty
prowadzące działalnoņć poŊytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy;
dotacji – rozumie siĉ przez to dotacjĉ w rozumieniu
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
konkursie – rozumie siĉ przez to konkurs ofert,
o którym mowa w art. 11, ust. 2 ustawy o działalnoņci
poŊytku publicznego i o wolontariacie.
Obszary współpracy
§3
Współpraca Powiatu z organizacjami dotyczy zadań
Powiatu okreņlonych w art. 4 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity
Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z póňń. zmianami),
które są zbieŊne z zadaniami okreņlonymi w art. 4
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnoņci poŊytku publicznego i o wolontariacie, a w szczególnoņci obejmujących nastĉpujące obszary :
1. Pomocy społecznej
2. Ochrony i promocji zdrowia
3. Działań na rzecz osób niepełnosprawnych
4. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji lokalnych
5. Upowszechniania kultury fizycznej i sportu
6. Edukacji
7. Przeciwdziałania uzaleŊnieniom i patologiom społecznym
§4
1. Program jest finansowany z budŊetu Powiatu Tatrzańskiego, krajowych funduszy celowych oraz
funduszy europejskich bĉdących w dyspozycji Powiatu.
2. Zarząd Powiatu ujmuje w projekcie budŊetu Powiatu na 2012 rok ņrodki finansowe na realizacjĉ Programu.
3. Wysokoņć ņrodków finansowych przeznaczonych
na realizacjĉ Programu okreņla uchwała budŊetowa
Rady Powiatu na 2012 rok.
Formy współpracy
§ 5 Współpraca Powiatu z organizacjami pozarządowymi odbywa siĉ w formach okreņlonych w art. 5
ust. 1 ustawy:
1. Zlecenie realizacji zadań Powiatu organizacjom
odbywa siĉ poprzez:
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a) powierzenie wykonania zadań publicznych wraz
z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji,
b) wspieranie wykonywania zadań publicznych
poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie
ich realizacji.
2. Wzajemne informowanie siĉ o planowanych kierunkach działalnoņci i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków odbywa siĉ poprzez:
a) publikowanie waŊnych informacji na stronach
internetowych Powiatu ,
b) udział przedstawicieli organizacji w sesjach Rady
Powiatu oraz Komisjach Rady Powiatu
c) przekazywanie przez organizacje informacji
o przewidywanych lub realizowanych w 2012
roku zadaniach sfery publicznej, których realizacja odbywa siĉ w oparciu o ņrodki inne niŊ
wynikające z Programu,
3. Konsultowanie projektów aktów normatywnych
w dziedzinach dotyczących działalnoņci organizacji
odbywa siĉ poprzez:
a) informowanie organizacji o planowanych sesjach Rady Powiatu oraz posiedzeniach komisji
Rady Powiatu, na których dyskutowane bĉdą
projekty uchwał odnoszących siĉ do zagadnień
związanych z profilem działalnoņci tych organizacji,
b) udostĉpnienie projektów uchwał na stronie internetowej Powiatu,
4. Inne formy wsparcia mogą obejmować w szczególnoņci:
a) udzielenie pomocy przy organizowaniu spotkań
otwartych przez organizacje, np. poprzez moŊliwoņć nieodpłatnego udostĉpnienia lokalu,
ņrodków technicznych, itp.,
b) informowanie o moŊliwoņciach pozyskiwania
ņrodków finansowych na realizacjĉ zadań publicznych z innych ňródeł niŊ dotacja Powiatu,
c) organizacjĉ przez Powiat lub współudział Powiatu w organizacji szkoleń, konferencji, forum
wymiany doņwiadczeń,
d) nieodpłatne udostĉpnienie materiałów związanych ze wspieraniem oraz powierzaniem realizacji zadań publicznych, których realizacja odbywa siĉ w drodze konkursu ofert,
e) organizacjĉ konkursów oraz plebiscytów na najlepsze inicjatywy lub najlepszych liderów organizacji pozarządowych,
f) promocjĉ działalnoņci organizacji poprzez
umieszczenie na stronach internetowych Powiatu bazy danych organizacji i „bazy dobrych
praktyk” oraz udzielanie zainteresowanym informacji na temat organizacji pozarządowych
działających na terenie Powiatu.
g) pomocy w pozyskiwaniu nieruchomoņci przeznaczonych na realizacjĉ statutowych zadań organizacji.
Zasady współpracy
§6
Współpraca Powiatu z Organizacjami odbywać siĉ
bĉdzie na zasadach pomocniczoņci, suwerennoņci
stron, partnerstwa, efektywnoņci, uczciwej konkurencji i jawnoņci.
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Zlecanie realizacji zadań publicznych
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§ 11
1. Miernikami efektywnoņci "Programu" w danym
roku bĉdą uzyskane informacje dotyczące
w szczególnoņci:
a) liczby organizacji pozarządowych podejmujących zadania publiczne na rzecz lokalnej społecznoņci;
b) liczby osób zaangaŊowanych w realizacjĉ zadań
publicznych (w tym wolontariuszy);
c) liczby osób, które były adresatami róŊnych działań publicznych;
d) wysokoņci ņrodków finansowych przeznaczonych z budŊetu powiatu na realizacjĉ tych zadań;
e) łącznej wielkoņci ņrodków finansowych i pozafinansowych zaangaŊowanych przez organizacje
pozarządowe w realizacjĉ zadań publicznych
na rzecz mieszkańców;
f) wysokoņci dofinansowania uzyskanego ze ņrodków Unii Europejskiej
g) efektów, jakie realizacja załoŊeń programowych
i zadań publicznych przynosi społecznoņci lokalnej w przedmiocie skutecznoņci rozwiązywania problemów lokalnych.
2. Zarząd Powiatu przedstawi Radzie Powiatu w terminie do 31 marca kaŊdego roku sprawozdanie
z realizacji współpracy w roku poprzednim.

§7
Zlecanie realizacji zadań Powiatu organizacjom
obejmuje w pierwszej kolejnoņci te zadania, które
Zarząd Powiatu okreņla jako zagadnienia priorytetowe i odbywa siĉ po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, chyba, Ŋe przepisy odrĉbne przewidują
inny tryb zlecenia lub dane zadanie moŊna zrealizować efektywniej w inny sposób okreņlony w przepisach odrĉbnych.
§8
1. Otwarte konkursy ofert są ogłaszane i przeprowadzane w oparciu o przepisy ustawy i wydane na jej
podstawie przepisy wykonawcze.
2. KaŊdy otwarty konkurs ofert jest organizowany
i nadzorowany przez wydział/komórkĉ organizacyjną Starostwa lub jednostkĉ organizacyjną Powiatu
merytorycznie związaną z obszarem działania,
w ramach którego przeprowadzany jest konkurs.
3. Konkursy dotyczące zadań Powiatu ogłasza Zarząd
Powiatu.
§9
Organizacje z własnej inicjatywy mogą złoŊyć ofertĉ
realizacji zadań publicznych, takŊe tych, które są realizowane dotychczas w inny sposób, np. przez organy
administracji publicznej. Przy rozpatrzeniu takiej oferty stosuje siĉ odpowiednio przepisy ustawy.

Postanowienia końcowe
§ 12
Wzory dokumentów związanych z realizacją Programu okreņla Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru
oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania
z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6,
poz. 25).

§ 10
Organizacja, która bĉdzie realizować zadanie publiczne z udziałem ņrodków Powiatu jest zobowiązana do
zamieszczenia w swoich materiałach informacyjnych
oraz na wszystkich produktach powstających w ramach realizowanego zadania informacji o finansowaniu lub dofinansowaniu go przez Powiat.

Przewodniczący Rady Powiatu Tatrzańskiego:
Edward Tybor
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UCHWAŁA NR XII/86/11
RADY POWIATU TATRZAŃSKIEGO
z dnia 30 listopada 2011 r.
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostĉpnych na terenie Powiatu Tatrzańskiego na rok 2012.
Na podstawie art. 94 ust. 2 Ustawy z dnia
6 wrzeņnia 2001r. – Prawo Farmaceutyczne (tekst
jednolity Dz. U. z 2008r Nr 45 poz.271 z póňń. zmianami) oraz art. 12 pkt 11 Ustawy z dnia 5 czerwca
1998r. – o samorządzie powiatowym (tekst jednolity
Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z póňn. zmianami)
Rada Powiatu Tatrzańskiego uchwala, co nastĉpuje:
§ 1. Uwzglĉdniając opinie Burmistrza Miasta,
Wójtów Gmin oraz Okrĉgowej Izby Aptekarskiej ustala siĉ rozkład godzin pracy aptek ogólnodostĉpnych
na terenie Powiatu Tatrzańskiego na rok 2012
w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej

uchwały oraz harmonogram dyŊurów stanowiący
załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały zleca siĉ Zarządowi Powiatu Tatrzańskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzĉdowym Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od
dnia 6 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady Powiatu Tatrzańskiego:
Edward Tybor
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Załącznik nr 1
do uchwały Nr XII/86/11
Rady Powiatu Tatrzańskiego
z dnia 30 listopada 2011 r.

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostĉpnych
1. Na terenie Powiatu Tatrzańskiego ustala siĉ nastĉpujące godziny pracy aptek ogólnodostĉpnych :
a) w dni robocze ( poniedziałek – piątek) dla aptek połoŊonych :
- w gminach 9.00 – 17.00
- w m. Zakopane 8.00 – 20.00
b) w soboty dla aptek połoŊonych :
- w gminach 9.00 – 13.00
- w m. Zakopane 8.00 – 15.00
2. Ograniczenie, przesuniĉcie ustalonych godzin pracy oraz zamkniĉcie apteki na czas okreņlony wymaga uprzedniego uzgodnienia z Zarządem Powiatu.
Wnioski w przedmiotowej sprawie wraz z uzasadnieniem naleŊy kierować z miesiĉcznym wyprzedzeniem.
3. WydłuŊenie godzin pracy aptek nie wymaga powyŊszych uzgodnień.
4. Harmonogram dyŊurów aptek ustalają kierownicy aptek pomiĉdzy sobą i w porozumieniu z wybranym przez nich
Koordynatorem Aptek.
5. Informacja o godzinach pracy apteki, harmonogram dyŊurów tygodniowych aptek oraz wszelkie zmiany z tym
związane powinny być umieszczone w widocznym miejscu. W przypadku zamkniĉcia apteki na czas okreņlony naleŊy umieņcić stosowną informacjĉ z adresem najbliŊszych czynnych aptek.
6. W przypadku, gdy apteka nie moŊe pełnić dyŊurów zgodnie z harmonogramem , kierownik apteki jest zobowiązany znaleňć zastĉpstwo oraz poinformować o zaistniałej zmianie Koordynatora Aptek, Zarząd Powiatu, inne apteki
oraz publikatory ogłoszeń.
Przewodniczący Rady Powiatu Tatrzańskiego:
Edward Tybor

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XII/86/11
Rady Powiatu Tatrzańskiego
z dnia 30 listopada 2011 r.
W ROKU 2012 - POWIAT TATRZAŃSKI
OBOWIĄZUJE CYKL TYGODNIOWY OD PIATKU OD 8.00 DO PIĄTKU DO GODZ.8.00
OPRÓCZ APTEK: NOWOTARSKA 4, KRUPOWKI 75- DYZUR OD 8.00-24.00
1. APTEKA UL.KAMIENIEC 5 TEL.20-680-56
2. APTEKA UL.KRUPÓWKI 75 TEL.20-642-55
3. APTEKA UL.KOŅCIUSZKI 15 TEL.20-641-02
4. APTEKA UL.NOWOTARSKA 4 TEL.20-142-25
5. APTEKA UL.WITKIEWICZA 3 TEL.20-124-47
APTEKI CZYNNE W KAŉDĄ NIEDZIELĈ (DODATKOWO):
UL. KRUPÓWKI 11 9.00-16.00 UL.WITKIEWICZA 3 10.00-18.00
UL. NOWOTARSKA 4 10.00-16.00
UL. KOSCIUSZKI 15 10.00-18.00 w OKRESIE 14.01-26.02.2012
UL. ZAMOYSKIEGO 13A GODZ. 10.00-18.00 w OKRESIE 30.06-31.08.2012
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Poz. 6439,6440

Przewodniczący Rady Powiatu Tatrzańskiego:
Edward Tybor
6439

6440
6440

UCHWAŁA NR XVI/114/2011
RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI
z dnia 25 listopada 2011 r.
w sprawie ustalenie górnych stawek opłat za usługi odbioru odpadów komunalnych oraz opróŊniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystoņci ciekłych.
Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 wrzeņnia
1996 roku o utrzymaniu czystoņci i porządku w gminach
(dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008 z póň. zmianami),
art. 18, ust.2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity:
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z póňniejszymi zmianami) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych
aktów prawnych (Dz. U. z 2000 roku, Nr 62, poz. 718,
z póň. zmianami) uchwala siĉ co nastĉpuje:
§ 1. Uchwala siĉ górne stawki opłat za usługi odbioru odpadów komunalnych oraz opróŊniania zbiorni-

ków bezodpływowych i transportu nieczystoņci ciekłych,
w nastĉpujących wysokoņciach:
1. Odbiór odpadów komunalnych niesegregowanych
z worków o poj. 120 l –13 zł
2. Odbiór odpadów komunalnych niesegregowanych
z pojemników o poj. 110l i 120 l – 17 zł
3. Odbiór odpadów komunalnych niesegregowanych
z pojemników o poj. 220 i 240 l –26 zł
4. Odbiór odpadów komunalnych niesegregowanych
z pojemników o poj. 1100 i wiĉkszych –72 zł/m3
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5. Odbiór odpadów komunalnych zbieranych selektywnie w workach o poj. 120l –5 zł
6. Odbiór odpadów komunalnych segregowanych
z pojemników o poj. 1,5 i 2,2 m3 –30 zł/m3
7. Odbiór gruzu – 88zł/tona
8. Odbiór odpadów wielkogabarytowych – 502 zł/tona
9. OpróŊnianie zbiorników bezodpływowych i transport
nieczystoņci ciekłych –35 zł/ m3
-

PowyŊsze stawki
w wysokoņci 8%

zawierają

podatek

Poz. 6440,6441

§ 3. Traci moc Uchwała Nr LIX/424/2010 r. Rady Miejskiej w Alwerni, z dnia 2 listopada 2010 roku
w sprawie ustalenie górnych stawek opłat za usługi
odbioru odpadów komunalnych oraz opróŊniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystoņci ciekłych.
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 14 dni od
daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzĉdowym Województwa Małopolskiego.

VAT

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Marek Skowronek

§ 2. Wykonanie uchwały powierza siĉ Burmistrzowi
Gminy Alwernia
6440

6441
6441

UCHWAŁA NR XVIII/93/11
RADY GMINY BISKUPICE
z dnia 25 listopada 2011 r.
w sprawie wyróŊnień i nagród za osiągniĉte wyniki sportowe oraz za osiągniĉcia w działalnoņci sportowej
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10 i art. 18 ust. 2
pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z póňn. zm.) oraz art. 31 ust.3 i art. 35 ust. 6
ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U.
Nr 127, poz. 857 z póňn. zm.), Rada Gminy uchwala,
co nastĉpuje:
§ 1. Niniejsza uchwała okreņla:
1) szczegółowe zasady, tryb przyznawania oraz rodzaje i wysokoņć nagród i wyróŊnień dla osób fizycznych za osiągniĉte wyniki sportowe,
2) szczegółowe zasady, tryb przyznawania oraz rodzaje i wysokoņć nagród dla trenerów prowadzących
szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki
sportowe w miĉdzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym,
3) warunki i tryb przyznawania wyróŊnień i nagród
pieniĉŊnych oraz rodzaje wyróŊnień i wysokoņć nagród pieniĉŊnych dla trenerów oraz innych osób
wyróŊniających siĉ osiągniĉciami w działalnoņci
sportowej.
§ 2. WyróŊnienia i nagrody mogą być przyznawane osobom fizycznym, stale zamieszkałym na terenie Gminy Biskupice.
§ 3.
1. Osobie, o której mowa w § 1 pkt 1 moŊe być przyznany dyplom za wysokie wyniki sportowe
w danym roku wraz z nagrodą pieniĉŊną.
2. Osobie, o której mowa w § 1 pkt 2 moŊe być przyznana nagroda pieniĉŊna.
3. Osobie, o której mowa w § 1 pkt 3 moŊna przyznać
statuetkĉ "ZasłuŊony dla sportu" wraz z nagrodą
pieniĉŊną.
§ 4.
1. Dyplom za wysokie wyniki sportowe w danym
roku przyznaje siĉ osobie, która biorąc udział we

współzawodnictwie sportowym w danej dziedzinie
sportu, zgodnie z przepisami odpowiedniego
związku sportowego:
a) zajĉła medalowe miejsce w mistrzostwach Polski lub
b) brała udział w mistrzostwach ņwiata lub Europy,
lub
c) brała udział w igrzyskach olimpijskich, lub
d) zajĉła medalowe miejsce w innych miĉdzynarodowych zawodach sportowych, w których brali
udział zawodnicy z co najmniej 5 krajów.
2. Dyplom za wysokie wyniki sportowe otrzymuje
kaŊdy zawodnik druŊyny, która osiągnĉła wyniki
opisane w ust. 1 w rywalizacji w dyscyplinie druŊynowej.
3. Osoba, której przyznano dyplom za wysokie wyniki
sportowe otrzymuje takŊe nagrodĉ pieniĉŊną
w wysokoņci do 2.000,00 zł.
§ 5.
1. Nagroda pieniĉŊna, o której mowa w § 3 ust. 2
moŊe być przyznana w wysokoņci do 2.000,00 zł.
2. Nagrodĉ pieniĉŊną moŊna przyznać trenerowi prowadzącemu szkolenie zawodników osiągających
wysokie wyniki sportowe, o jakich mowa w § 4.
§ 6.
1. Statuetkĉ "ZasłuŊony dla sportu" przyznaje siĉ
w kaŊdym roku jednej osobie, która jako trener,
działacz klubu sportowego, promotor sportu lub
organizator zawodów sportowych przyczyniła siĉ
do osiągniĉcia wysokich wyników sportowych
przez zawodników zamieszkałych na terenie Gminy Biskupice lub popularyzacji sportu/okreņlonej
dyscypliny sportu na terenie Gminy Biskupice.
2. Osoba, której przyznano statuetkĉ „ZasłuŊony dla
sportu” otrzymuje takŊe nagrodĉ pieniĉŊną
w wysokoņci do 1.000,00 zł.
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§ 7.
1. Kandydatury do wyróŊnień i nagród mogą zgłaszać: zawodnicy, kluby sportowe działające na terenie Gminy Biskupice.
2. Wniosek w sprawie wyróŊnień i nagród, którego
wzór okreņlono w załączniku do niniejszej uchwały, składa siĉ w sekretariacie Urzĉdu Gminy Biskupice do końca lutego kaŊdego roku za rok poprzedni.
3. Wszystkie wyróŊnienia i nagrody przyznaje Wójt
Gminy Biskupice, w terminie do końca marca danego roku po zasiĉgniĉciu opinii Komisji Zdrowia,

Poz. 6441
Oņwiaty i Kultury Fizycznej, Rady Gminy Biskupice.

§ 8. Traci moc Uchwała Nr XVIII/133/08 Rady
Gminy Biskupice z dnia 19 lutego 2008 roku
w sprawie wyróŊnień i nagród za wysokie wyniki
w sporcie kwalifikowanym.
§ 9. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzĉdowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy: Barbara Szeląg
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Poz. 6441
Załącznik
do uchwały Nr XVIII/93/11
Rady Gminy Biskupice
z dnia 25 listopada 2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Barbara Szeląg
6441
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Poz. 6442,6443

6442
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UCHWAŁA NR XVIII/94/11
RADY GMINY BISKUPICE
z dnia 25 listopada 2011 r.
w sprawie zmiany statutu Gminnego Oņrodka Pomocy Społecznej w Biskupicach
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.2 , art.41
ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz.1591 z póňn. zm.) oraz
art.110 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy
społecznej (Dz. U. z 2009 r nr 175, poz.1362 z póňn. zm.)
Rada Gminy Biskupice uchwala , co nastĉpuje:
§ 1. W statucie Gminnego Oņrodka Pomocy Społecznej w Biskupicach stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXV/341/04 Rady Gminy Biskupice z dnia 29 paňdziernika 2004 r., zmienionym uchwałą XXXVI/414/05
Rady Gminy Biskupice z dnia 19 sierpnia 2005 r., uchwałą NR III/18/06 Rady Gminy Biskupice z dnia 28 grudnia
2006 r., uchwałą Nr VII/56/07 Rady Gminy Biskupice
z dnia 26 kwietnia 2007 r i uchwałą Nr LVII/416/10 Rady
Gminy Biskupice z dnia 27 sierpnia 2010 r. wprowadza
siĉ nastĉpujące zmiany :

1) w § 3 w ust.2 uchyla siĉ pkt 3a,
2) uchyla siĉ § 4 a ;
3) w § 6 w ust.1 uchyla siĉ lit.d) ;
4) w § 8 uchyla siĉ ust. 2 .
§ 2. Wykonanie uchwały powierza siĉ Wójtowi
Gminy Biskupice i Kierownikowi Gminnego Oņrodka
Pomocy Społecznej w Biskupicach .
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzĉdowym Województwa
Małopolskiego .
Przewodniczący Rady Gminy
Barbara Szeląg

6442

6443
6443

UCHWAŁA NR XIV/71/2011
RADY GMINY W CHARSZNICY
z dnia 2 grudnia 2011 r.
w sprawie: uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Charsznica na
lata 2012 - 2020
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 art. 40 ust. 1
i art. 41 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U.
z 2001 r., Nr 142 poz.1591 z póňn. Zm.) oraz art. 21
ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r.
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie
gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity
Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz.266 z póň. zm.) - RADA GMINY CHARSZNICA UCHWALA CO NASTĈPUJE:

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXVI/205 /2001 Rady
Gminy w Charsznicy z dnia 16.12.2001roku w sprawie
ustalenia zasad polityki czynszowej.

§ 1. Przyjmuje siĉ do realizacji „ Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem
Gminy Charsznica na lata 2012 – 2020 ‘’, który stanowi załącznik

Przewodniczący Rady Gminy Charsznica
Andrzej Pietrzyk

Załącznik
do Uchwały Nr XIV/ 71 /2011
Rady Gminy Charsznica
z dnia 2 grudnia 2011 r.
WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA
MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY
CHARSZNICA NA LATA 2012-2020
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.
Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Charsznica na lata 20122020” zwany w dalszej treņci „Programem” ma za

§ 3. Wykonanie uchwały powierza siĉ Wójtowi
Gminy Charsznica.
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzĉdowym Województwa Małopolskiego.

zadanie stworzyć podstawowe zasady gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Charsznica oraz
ustalić strategiĉ działania władz samorządowych
w zakresie szeroko pojĉtej polityki mieszkaniowej,
która winna tworzyć warunki do zaspokajania potrzeb
mieszkaniowych wspólnoty samorządowej.
§ 2. PROGNOZA DOTYCZĄCA WIELKOŅCI ORAZ
STANU TECHNICZNEGO ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH GMINY CHARSZNICA W LATACH 2012- 2020.
1. Mieszkaniowy zasób Gminy Charsznica objĉty
programem tworzą lokale mieszkalne połoŊone
w budynkach stanowiących własnoņć Gminy
Charsznica.
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2. Mieszkaniowy zasób Gminy Charsznica stanowią
lokale połoŊone w miejscowoņciach:

g) Pogwizdów nr 57 – 4 lokale
h) Uniejów –Parcela nr 35 – 1 lokal
i) Uniejów-Rĉdziny nr 50 – 2 lokale
Lokale
mieszkalne
w Miechowie-Charsznicy,
ul. Szkolna 14, Tczyca 177, Pogwizdów 58, Uniejów-Rĉdziny 50 znajdują siĉ w Szkołach Podstawowych.

a) Miechów-Charsznica
– ul. Szkolna 14 – 3 lokale
– ul. Sportowa 4 – 2 lokale
– ul. Miechowska 5 - 3 lokale
– ul. Miechowska 7 - 2 lokale
– ul. Kolejowa 6 – 1 lokal
b) Tczyca nr 177 – 2 lokale
c) Tczyca nr 168 – 2 lokale
d) Tczyca nr 148 – 2 lokale
e) Jelcza nr 219 – 2 lokale
f) Pogwizdów nr 58 – 1 lokal

Lp.
1.

2.

Poz. 6443

3. Aktualna wielkoņć zasobów mieszkaniowych Gminy Charsznica administrowanych przez Gminĉ
Charsznica.
Łączna powierzchnia lokali mieszkalnych stanowiących własnoņć Gminy Charsznica wynosi 1.205,84
m2, 27 lokali.

Treść
Budynki mieszkalne oraz mieszkalno-usługowe ogółem

Ilość (szt.)

Powierzchnia (m²)

Stan techniczny

13

0

dobry lub
dostateczny

Iloņć lokali mieszkalnych ogółem, w tym:

27

1205,84

– lokale mieszkaniowe
– lokale socjalne

27
-

1205,84
-

dobry lub
dostateczny

4. W swoim zasobie mieszkaniowym Gmina nie po5. Potrzeby w zakresie zapewnienia lokali socjalnych
siada lokali socjalnych, poniewaŊ nie dysponuje
Gmina realizuje w innych formach – okreņlonych
wolnymi lokalami mieszkaniowymi lub wolnymi
w art. 20 ust. 2 lit. a i ust. 2 lit. b ustawy o ochronie
budynkami, w których istniałaby moŊliwoņć pozypraw lokatorów , mieszkaniowym zasobie gminskania takich lokali poprzez przekształcenie lokali
nym oraz zmianie kodeksu cywilnego.
o niskich standardach technicznych lub adaptacji
pomieszczeń niemieszkalnych na mieszkania socjalne.
Prognoza dotycząca wielkoņci zasobów mieszkaniowych w latach 2012-2020 administrowanych przez Gminĉ
Charsznica.
Lp.

Treņć

1.

a) lokale
mieszkalne
ogółem w szt.
b) powierzchnia ogółem
w m²
a) w tym:
lokale
socjalne szt.
b) powierzchnia w m²

2.

Rok
2012
29

Rok
2013
29

Rok 2014

Rok 2015

Rok 2016

Rok
2018
29

Rok
2019
29

Rok 2020

29

Rok
2017
29

29

29

1365,84

1365,84

1365,84

1365,84

1365,84

1365,84

1365,84

1365,84

1365,84

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6. Ocena aktualnego stanu technicznego zasobu
mieszkaniowego Gminy Charsznica.
Stan techniczny budynków wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu Gminy Charsznica jest bardzo zróŊnicowany i zaleŊy od trzech czynników:
1) wieku budynku
2) konstrukcji
3) wyposaŊenia w instalacje
Głównym celem Gminy Charsznica jest niedopuszczenie do pogarszania siĉ stanu technicznego budynków i przeprowadzanie bieŊących lub nawet generalnych remontów w zaleŊnoņci od potrzeb i dostĉpnych
ņrodków.

29

Wiek budynków
Budynki stanowiące zasoby mieszkaniowe gminy
wybudowane zostały w róŊnych latach, niektóre
z nich są to obiekty mocno wyeksploatowane
i wymagają gruntownego remontu.
Konstrukcja budynków
Realizowane w róŊnych okresach budynki przedstawiają róŊnorodne konstrukcje, zgodnie z ówczeņnie
obowiązującymi trendami i normami w tym zakresie.
W związku z tym konieczne jest dostosowanie elementów konstrukcyjnych budynku do obecnie obo-
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wiązujących przepisów w tym zakresie co spowoduje
powstanie dodatkowych kosztów.

WyposaŊenie budynków- lokali mieszkaniowych w instalacje i urządzenia

Do przykładowych elementów wymagających wymiany moŊna zaliczyć:

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

- konstrukcje stropów drewniano- trzcinowych
czĉņciowo drewniana stolarka drzwiowa
i okienna
instalacje elektryczne aluminiowe
skorodowane instalacje wodne i kanalizacyjne
brak izolacji przeciwwilgociowych.
Instalacje wodne, kanalizacyjne oraz elektryczne
w budynkach były zainstalowane w odległych latach
i wymagają napraw. Ze wzglĉdów finansowych
obecnie wykonywane są tylko prace mające na celu
bezpoņrednie usuniĉcie awarii i drobne naprawy
i konserwacje.
§ 3. ANALIZA POTRZEB W ZAKRESIE REMONTÓW I MODERNIZACJI BUDYNKÓW MIESZKALNYCH
GMINY CHARSZNICA W LATACH 2012- 2020.
Potrzeby remontowe budynków i lokali mieszkalnych wynikają z koniecznoņci :
a) utrzymania stanu technicznego budynku na poziomie zapewniającym bezpieczeństwo ludzi
i mienia w okresie jego uŊytkowania,
b) ochrony zdrowia i Ŋycia ludzi w pomieszczeniach
budynku,
c) zapewnienia uŊytkowania budynku i znajdujących siĉ w nim pomieszczeń oraz urządzeń związanych z budynkiem zgodnie z przeznaczeniem,
a w szczególnoņci zapewnienie warunków umoŊliwiających zaopatrzenie w wodĉ, gaz, energiĉ
cieplną, energiĉ elektryczną, odprowadzenie
ņcieków, usuwanie odpadów stałych oraz ochronĉ przeciwpoŊarową,

Rok

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
OGÓŁEM

wymiana instalacji wewnętrznych
2
2
1
1
1
1
1
1
1
11

Poz. 6443

WyposaŊenie
Wodomierz
Instalacja wodna
Instalacja kanalizacyjna
Ubikacja
Łazienka
Centralne ogrzewanie

d) utrzymania wymaganego stanu technicznego
budynku i racjonalizacji wykorzystania energii
elektrycznej, cieplnej i wody.
Zakłada siĉ, Ŋe przy planowaniu remontów
i modernizacji wykorzystane zostaną wyniki okresowych przeglądów budynków, przeprowadzonych
w zakresie wymaganym przez art. 62 ustawy Prawo
budowlane.
W latach 2012-2020 wpłaty z tytułu czynszów
wnoszone przez lokatorów przeznaczone bĉdą m.in.
na stopniową poprawĉ stanu technicznego posiadanych lokali mieszkalnych. Ponadto zakres potrzeb
remontowych i modernizacyjnych gminnego zasobu
mieszkaniowego zdecydowanie przewyŊsza moŊliwoņci finansowe Gminy Charsznica. Z tego teŊ wzglĉdu
w latach 2012-2020 poza wykonywaniem bieŊących
napraw, konserwacji i usuwaniem awarii - planuje siĉ
wykonać jedynie remonty zapewniające poprawĉ
bezpieczeństwa budynków i ich mieszkańców oraz
zabezpieczenie budynków przed szkodliwym oddziaływaniem czynników zewnĉtrznych tj.
-

wymianĉ instalacji wewnĉtrznych,
remonty dachów i konstrukcji dachowych,
wymianĉ stolarki budowlanej,
remonty elewacji.

POTRZEBY REMONTOWE (RZECZOWE)
W POSZCZEGÓLNYCH LATACH
(w iloņciach budynków)
remonty dachów
wymiana stolarki bui konstrukcji dachodowlanej
wych
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9
9

W budynkach, gdzie Gmina Charsznica jest właņcicielem nieruchomoņci, realizacja zaplanowanych
zadań remontowych zaleŊna bĉdzie od zasobnoņci
finansowej gminy oraz wpływów z czynszu. Gmina
Charsznica bĉdzie czynić starania o pozyskanie dodatkowych ņrodków zewnĉtrznych w celu poprawy

Liczba lokali
18
18
18
18
18
13

Remonty elewacji

1
1
1
1
1
1
1
1
0
8

stanu technicznego poszczególnych budynków i lokali
znajdujących siĉ w mieszkaniowym zasobie gminy.
§ 4. PLANOWANA SPRZEDAŉ LOKALI
1. Na podstawie analizy dotychczasowej sprzedaŊy
lokali mieszkalnych naleŊy stwierdzić, Ŋe sprzedaŊ
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lokali miała tendencjĉ malejącą. Bezpoņredni
wpływ na tempo sprzedaŊy lokali mieszkalnych zasobu gminnego ma aktualna sytuacja gospodarcza
w kraju i zasobnoņć finansowa poszczególnych
mieszkańców.
2. SprzedaŊ lokali jest moŊliwa na podstawie wniosków najemców lokali. W budynkach wielolokalowych preferowana bĉdzie sprzedaŊ lokali wszystkim najemcom. Gmina moŊe zastosować bonifikaty okreņlone odrĉbnymi przepisami. W sytuacji,
kiedy najemca nie skorzysta z przysługującego mu
pierwszeństwa nabycia lokalu, Gmina Charsznica
bĉdzie mogła zastosować postanowienia art. 21
ust. 4 i 5 Ustawy o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, tj. skorzystać z prawa złoŊenia najemcy oferty nabycia lokalu i z prawa wypowiedzenia umowy najmu w przypadku nieprzyjĉcia
oferty z zastrzeŊeniem, Ŋe zapewni najemcy inny
lokal zamienny.
§ 5. ZASADY POLITYKI CZYNSZOWEJ ORAZ
WARUNKI OBNIŉANIA CZYNSZU.
1. Wójt Gminy Charsznica zarządzeniem ustala stawkĉ bazową czynszu za 1m² powierzchni uŊytkowej
lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Docelowo stawka bazowa czynszu zapewniać powinna pokrycie kosztów ponoszonych
na utrzymanie zasobu.
2. Czynsz obejmuje: podatek od nieruchomoņci , koszty konserwacji, utrzymania technicznego budynku,
koszty utrzymania wszystkich pomieszczeń wspólnego uŊytkowania, w tym opłaty za utrzymanie
czystoņci, energiĉ cieplną i elektryczną .
3. Zmiana stawek czynszu nastĉpować moŊe nie czĉņciej niŊ co 6 miesiĉcy.
4. Najemca oprócz czynszu jest obowiązany do uiszczenia związanych z eksploatacją mieszkania opłat
niezaleŊnych od właņciciela , t.j. opłat za dostawĉ
do lokalu energii, gazu, wody oraz odbiór nieczystoņci płynnych w wypadkach gdy korzystający
z lokalu nie ma zawartej umowy bezpoņrednio
z dostawcą mediów lub dostawcą usług .
5. Stawkĉ bazową czynszu dla zasobu mieszkaniowego Gminy Charsznica za 1m2powierzchni uŊytkowej lokali mieszkalnych ustala Wójt Gminy
Charsznica, w drodze zarządzenia na podstawie
postanowień niniejszej uchwały, mając na wzglĉdzie wydatki związane z utrzymaniem lokalu.
6. Stawka czynszu za lokal socjalny nie moŊe przekraczać połowy stawki najniŊszego czynszu obowiązującego w gminnym zasobie mieszkaniowym.

Rok
2012
2013
2014
2015

Koszty bieŊącej
eksploatacji
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00

Poz. 6443

7. Czynsz najmu płacony jest z góry do 10- dnia kaŊdego miesiąca na wskazany przez wynajmującego
rachunek.
8. Ustala siĉ nastĉpujące czynniki obniŊające stawkĉ
bazową czynszu:
14% - wszystkie urządzenia bez c.o.,
27% - z łazienką i w.c., bez c.o. i gazu,
41% - tylko z w.c. lub łazienką,
55% - tylko z wod.-kan.,
69% - bez wod.kan.
9. W celu zrównowaŊenia wydatków na utrzymanie
zasobu mieszkaniowego z dochodami z tytułu
czynszu najmu lokali mieszkalnych, przewiduje siĉ
stopniowy wzrost stawki bazowej czynszu
w kaŊdym roku i przeznaczenie uzyskanych z tego
tytułu dochodów na wydatki związane z utrzymaniem zasobu mieszkaniowego Gminy.
§ 6. SPOSÓB I ZASADY ZARZĄDZANIA LOKALAMI I BUDYNKAMI WCHODZĄCYMI W SKŁAD
MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY.
1. Czynnoņci zarządzania i administrowania lokalami
wchodzącymi w skład zasobu mieszkaniowego
pełni Wójt Gminy Charsznica. Usługi napraw, konserwacji i remontów zlecane są podmiotom zewnĉtrznym.
2. Nie przewiduje siĉ Ŋadnych zmian w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy w okresie obowiązywania planu.
§ 7. ŇRÓDŁA FINANSOWANIA GOSPODARKI
MIESZKANIOWEJ W KOLEJNYCH LATACH.
1. Ňródłami finansowania gospodarki mieszkaniowej
w kolejnych latach bĉdą głównie:
1)
2)
3)
4)
5)

wpływy z czynszów za lokale mieszkalne,
wpływy z czynszów za lokale uŊytkowe,
ņrodki z budŊetu gminy.
ņrodki unijne,
inne ņrodki.

2. Dodatkowym ňródłem finansowania remontów
i administracji czy teŊ bieŊącego utrzymania zasobów mieszkaniowych mogą być równieŊ pozyskane ņrodki ze ňródeł zewnĉtrznych.
§ 8. Wysokoņć wydatków w kolejnych latach
z podziałem na koszty bieŊącej eksploatacji, koszty
remontów
oraz
koszty
modernizacji
lokali
i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego
zasobu gminy, koszty zarządu nieruchomoņciami
wspólnymi, których gmina jest jednym ze współwłaņcicieli, a takŊe wydatki inwestycyjne

Koszty remontów

Koszty modernizacji

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

3 000,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00

Koszty zarządu nieruchomoņciami wspólnymi
Brak
Brak
Brak
Brak

Wydatki inwestycyjne
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
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5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00

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

– 40571 –

Poz. 6443,6444

3 000,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00

§ 9. INNE DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU POPRAWĈ WYKORZYSTANIA I RACJONALIZACJĈ GOSPODAROWANIA ZASOBEM GMINY.
1. Mając na uwadze racjonalne gospodarowanie zasobem mieszkaniowym oraz ochronĉ praw lokatorów,
naleŊy przyjąć nastĉpujące zasady:
1) udzielanie bonifikat, ustalonych odrĉbną uchwałą
w przypadku podjĉcia uchwały o sprzedaŊy lokali
mieszkalnych,
2) preferowanie zamian na lokal mniejszy z zasobu w przypadku osób posiadających zadłuŊenie z tytułu
opłat czynszowych lub innych opłat niezaleŊnych od
lokatora,
3) weryfikacja umów najmu i wypowiadanie ich najemcom, którzy mają zaspokojone potrzeby mieszkaniowe
4) wdraŊanie systemu wielopłaszczyznowej zamiany
lokali mieszkalnych słuŊącej do realizacji celów jakimi
są:

Brak
Brak
Brak
Brak
Brak
-

-

-

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

racjonalne przeprowadzanie napraw i remontów
lokali mieszkalnych poprzez dostarczanie lokali
zamiennych najemcy w kaŊdym przypadku gdy
rodzaj naprawy lub remontu wymaga przeniesienia do lokalu zamiennego na czas jego trwania,
likwidacja dysproporcji pomiĉdzy powierzchnią
lokali mieszkalnych zajmowanych przez lokatorów zasobów komunalnych, iloņcią osób w nich
zamieszkałych a dochodami ich gospodarstw
domowych i moŊliwoņciami bieŊącego regulowania opłat związanych z najmem lokalu (czynsz,
ņwiadczenia).
zmniejszenie liczby dłuŊników i listy potencjalnych osób oczekujących na lokale socjalne.
Przewodniczący Rady Gminy Charsznica
Andrzej Pietrzyk

6443

6444
6444

UCHWAŁA NR XIV/218/2011
RADY GMINY CHEŁMIEC
z dnia 15 listopada 2011 r.
w sprawie: ustalenia regulaminu okreņlającego wysokoņć oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom
dodatków za wysługĉ lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, zasady wynagradzania za godziny
ponadwymiarowe oraz godziny doraňnych zastĉpstw i innych składników wynagrodzenia nauczycieli
zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chełmiec, oraz szczegółowych zasad
przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póňn. zm.) oraz art. 30
ust. 6, ust.6a i art. 54 ust. 3 i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.- Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2006 r.
Nr 97, poz. 674 z póňn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 stycznia 2005 r.
w sprawie wysokoņci minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków
przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracĉ w dniu wolnym
od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181 z póňn. zm.), po
uzgodnieniu ze związkami zawodowymi. Rada Gminy Chełmiec uchwala co nastĉpuje:
§ 1.
1. Uchwala siĉ regulamin okreņlający wysokoņć oraz
szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom
dodatków: za wysługĉ lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, zasady wynagradzania
za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraňnych zastĉpstw i innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chełmiec
oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego, w brzmieniu jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Uchwala siĉ regulamin przyznawania dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół podstawowych
i zespołów szkół w brzmieniu jak załącznik Nr 2 do
niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza siĉ Wójtowi
Gminy.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr VII / 83 / 2011 Rady
Gminy Chełmiec z dnia 17 marca 2011 r. w sprawie
ustalenia regulaminu okreņlającego wysokoņć oraz
szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom
dodatków za wysługĉ lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, zasady wynagradzania za
godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraňnych
zastĉpstw i innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chełmiec, oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku
mieszkaniowego.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzĉdowym Województwa Małopolskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia i ma zastosowanie do wynagrodzeń od 1 stycznia 2012 r.
Przewodniczący Rady Gminy Chełmiec
Jan Bieniek
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Załącznik nr 1
do uchwały Nr XIV/218/2011
Rady Gminy Chełmiec
z dnia 15 listopada 2011 r.
REGULAMIN
okreņlający wysokoņć oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługĉ lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki
pracy, zasady wynagradzania, za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraňnych zastĉpstw i innych
składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych
w szkołach, dla których organem prowadzącym jest
Gmina Chełmiec, a takŊe szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.

Poz. 6444
i Sportu z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie wysokoņci minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego
oraz wynagradzania za pracĉ w dniu wolnym od
pracy / Dz. U. Nr 22, poz. 181 z póňn. zm/.

2. Dodatek za wysługĉ lat przysługuje nauczycielowi;
1) w okresie wypłaty wynagrodzenia za czas choroby,
2) w okresie wypłaty zasiłku chorobowego, koniecznoņci osobistego sprawowania opieki nad
chorym dzieckiem lub członkiem rodziny,
3) w okresie urlopu macierzyńskiego dla którego
wymieniony w ust. 1 dodatek włącza siĉ do podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego.

§ 1. Ilekroć w przepisach jest mowa bez bliŊszego
okreņlenia o:
1) szkole - naleŊy przez to rozumieć szkołĉ, zespół
szkół dla której organem prowadzącym jest Gmina
Chełmiec,
2) dyrektorze lub wicedyrektorze - naleŊy przez to
rozumieć dyrektora lub wicedyrektora jednostki,
o której mowa w pkt 1,
3) roku szkolnym - naleŊy przez to rozumieć okres
pracy szkoły od 1 wrzeņnia danego roku do 31
sierpnia roku nastĉpnego,
4) klasie - naleŊy przez to rozumieć takŊe oddział lub
grupĉ,
5) uczniu - naleŊy przez to rozumieć takŊe wychowanka,
6) tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin naleŊy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy
wymiar godzin, o których mowa w art. 42 ust.
3 Karty Nauczyciela.
§ 2.
1. Wynagrodzenie miesiĉczne nauczycieli składa siĉ z:
1) wynagrodzenia zasadniczego,
2) dodatków: za wysługĉ lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy,
3) wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe
i godziny doraňnych zastĉpstw,
4) nagród i innych ņwiadczeń wynikających ze stosunku pracy, z wyłączeniem ņwiadczeń z zakładowego
funduszu
ņwiadczeń
socjalnych
i dodatków socjalnych okreņlonych art. 54 Karty
Nauczyciela.
2. Wysokoņć stawek wynagrodzenia, o których mowa
w ust. 1 pkt. 1 i 4 ustala ustawa z dnia 26 stycznia
1982r. – Karta Nauczyciela (tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 97,
poz. 674 z póňn. zm.) zwana dalej „Kartą Nauczyciela" oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze.

Dodatek motywacyjny
§ 4.
1. Nauczycielowi przysługuje dodatek motywacyjny
w zaleŊnoņci od osiąganych wyników pracy,
a w szczególnoņci za:
1) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzglĉdnieniem
ich moŊliwoņci oraz warunków pracy nauczyciela dobrych osiągniĉć dydaktyczno-wychowawczych potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami sprawdzianów
i egzaminów albo sukcesami w konkursach,
zawodach, olimpiadach, itp.
2) umiejĉtne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami,
3) pełne rozeznanie ņrodowiska wychowawczego
uczniów aktywne i efektywne działanie na rzecz
uczniów potrzebujących szczególnej opieki,
4) zaangaŊowanie w realizacjĉ czynnoņci i zajĉć,
o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela,
5) realizowanie w szkole zadań edukacyjnych, wynikających z przyjĉtych przez organ prowadzący
priorytetów w realizowanej lokalnej polityce
oņwiatowej.
2. Wielkoņć ņrodków budŊetowych przeznaczonych na
wypłatĉ dodatków motywacyjnych dla nauczycieli
okreņla na dany rok budŊetowy Rada Gminy Chełmiec w wysokoņci 7 % kwoty całorocznego wynagrodzenia zasadniczego liczonego według stanu
zatrudnienia na dzień 1 stycznia danego roku budŊetowego nauczycieli zatrudnionych we wszystkich szkołach, dla których organem prowadzącym
jest gmina.
3. Dodatek motywacyjny przyznaje siĉ na czas okreņlony tj. od stycznia do czerwca i od wrzeņnia do
grudnia.

Dodatek za wysługĉ lat

4. Dodatek motywacyjny wypłaca siĉ w okresach
miesiĉcznych.

1. Nauczycielom przysługuje dodatek za wysługĉ lat
zgodnie z postanowieniami art. 33 ust. 1 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela
/Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz.674 z póňn. zm./ oraz § 7
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

5. Wysokoņć dodatku motywacyjnego oraz okres na
jaki zostaje przyznany, dla dyrektora szkoły ustala
Wójt Gminy - według regulaminu stanowiącego
załącznik Nr 2 do uchwały w ramach posiadanych
ņrodków finansowych, a dla nauczycieli i osób
zajmujących inne stanowiska kierownicze w szko-

§ 3.
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le ustala dyrektor szkoły w oparciu o zasady
i kryteria przyznawania dodatku motywacyjnego,
zatwierdzonego przez Radĉ Pedagogiczną po uzyskaniu opinii zakładowej organizacji związkowej
działającej w szkole.

Poz. 6444
nia finansowego w budŊecie organu prowadzącego.
Dodatek funkcyjny
§ 5.

6. Nauczycielom przeniesionym do pracy w innej
szkole zgodnie z art. 18 Karty Nauczyciela dodatek
motywacyjny ustala dyrektor szkoły, do której nauczyciel został przeniesiony po zasiĉgniĉciu opinii
dyrektora szkoły poprzedniej.

1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko
dyrektora lub wicedyrektora szkoły lub inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie
szkoły, przysługuje dodatek funkcyjny.

7. Podział ņrodków przeznaczonych na dodatki motywacyjne musi uwzglĉdniać poziom zabezpiecze-

2. Wysokoņć dodatku funkcyjnego dla dyrektora szkoły okreņla poniŊsza tabela.

Lp.
1.
2.
3.
4.

Liczba oddziałów szkolnych dla wszystkich typów szkół
do 6 oddziałów
od 7 do 11 oddziałów
od 12 do 20 oddziałów
od 21 oddziałów i wiĉcej

3. Dodatek funkcyjny dla wicedyrektora szkoły nie
moŊe przekroczyć 50% kwoty dodatku funkcyjnego
dyrektora.
4. Analogiczna zasada obowiązuje dla innych stanowisk kierowniczych w szkole, z tym Ŋe ich wysokoņć nie moŊe przekroczyć 30% dodatku funkcyjnego dyrektora.
5. Dodatek funkcyjny przysługuje nauczycielom, którym powierzono obowiązki kierownicze w zastĉpstwie. W tym przypadku prawo do dodatku powstaje od pierwszego dnia miesiąca po upływie
jednego miesiąca okresu pełnienia tych obowiązków i gaņnie z pierwszym dniem miesiąca nastĉpnego po zaprzestaniu pełnienia tych obowiązków.
6. Dodatek funkcyjny przysługuje równieŊ nauczycielowi z tytułu:
1) sprawowanie funkcji opiekuna staŊu, w wysokoņci 50 zł,
2) powierzenia wychowawstwa w Szkole Podstawowej, w klasie liczącej:
a) do 10 uczniów , w wysokoņci 100 zł,
b) do 20 uczniów , w wysokoņci 120 zł,
c) od 21 uczniów i wiĉcej , w wysokoņci 140 zł
3) powierzenia wychowawstwa w Gimnazjum,
w klasie liczącej :
a) do 20 uczniów, w wysokoņci 160 zł,
b) od 21 uczniów i wiĉcej, w wysokoņci 200 zł
4) sprawowania funkcji doradcy metodycznego
w wysokoņci 18%, ustalony z dyrektorem placówki doskonalenia nauczycieli– Małopolskiego
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Nowym
Sączu.
5) administratora pracowni informatycznej, liczącej:
a) do 10 stanowisk komputerowych w pracowni dydaktycznej i internetowe centrum multimedialne, w wysokoņci 150 zł,
b) powyŊej 10 stanowisk komputerowych 1 pracownia dydaktyczna i internetowe centrum multimedialne, w wysokoņci 250 zł
c) 2 i wiĉcej pracownie dydaktyczne i internetowe centrum multimedialne, w wysokoņci
500 zł.

Wysokoņć dodatku Funkcyjnego dyrektora
400 zł - 900 zł
500 zł - 1100 zł
600 zł - 1500 zł
800 zł - 1700 zł

7. Za podstawĉ do wyliczenia kwoty dodatku wymienionego w ust. 6 pkt 4 przyjmuje siĉ minimalną
stawkĉ wynagrodzenia zasadniczego okreņlonego
dla nauczyciela kontraktowego – magistra
z przygotowaniem pedagogicznym.
8. Wysokoņć dodatku funkcyjnego, w granicach stawek okreņlonych w tabeli ustala dla dyrektorów
szkół Wójt Gminy, dla wicedyrektorów oraz innych
nauczycieli uprawnionych do tego dodatku dyrektor szkoły, uwzglĉdniając miĉdzy innymi wielkoņć
szkoły i jej warunki organizacyjne, złoŊonoņć zadań
wynikających z funkcji kierowniczej, liczbĉ stanowisk kierowniczych w szkole, wyniki pracy szkoły
oraz warunki lokalowe, ņrodowiskowe w jakich
funkcjonuje szkoła.
9. Dodatek funkcyjny przyznaje siĉ na okres roku
szkolnego.
10. JeŊeli odpowiednie stanowiska kierownicze lub
funkcje powierzono nauczycielowi na okres nie
obejmujący pełnych miesiĉcy, dodatek funkcyjny
wypłaca siĉ w wysokoņci proporcjonalnej do czasu pełnienia związanych z nimi obowiązków.
§ 6.
1. Nauczycielowi, który z uwagi na wykonywane zadania posiada prawo do dwu lub wiĉcej dodatków, o których mowa w § 5 ust 6 pkt 1 i 2 dodatki
ulegają sumowaniu.
2. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca nastĉpującego po miesiącu,
w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego, a jeŊeli powierzenie to nastąpiło
pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.
3. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze lub zadanie okreņlone w § 5 ust. 6 tego
regulaminu na czas okreņlony, traci prawo do dodatku funkcyjnego z upływem tego okresu, a w razie wczeņniejszego odwołania - z końcem miesiąca, w którym nastąpiło odwołanie, a jeŊeli odwołanie nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.
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4. Dodatek funkcyjny nie przysługuje w okresie nieusprawiedliwionej
nieobecnoņci
w pracy,
w okresie urlopu dla poratowania zdrowia,
w okresach za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze oraz od pierwszego dnia miesiąca
nastĉpującego po miesiącu, w którym nauczyciel
zaprzestał pełnienia funkcji z innych powodów,
obowiązków, do których jest przypisany ten dodatek, a jeŊeli zaprzestanie pełnienia obowiązków
nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca – od tego
dnia.
5. Dodatek funkcyjny w stawce ustalonej dla dyrektora szkoły przysługuje wicedyrektorowi szkoły od
pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego nastĉpującego po trzech miesiącach zastĉpstwa.

Poz. 6444
Dodatki za warunki pracy
§ 7.

1. Nauczycielowi pracującemu w trudnych lub uciąŊliwych warunkach przysługuje z tego tytułu dodatek za warunki pracy.
2. Za pracĉ w trudnych warunkach uznaje siĉ prowadzenie przez nauczycieli zajĉć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych okreņlonych w §
8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 31stycznia 2005 r. w sprawie wysokoņci minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego
nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania
dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz
wynagradzania za pracĉ w dniu wolnym od pracy
(Dz. U. Nr 22, poz.181 z póňn. zm.)
§ 8. 1. Wysokoņć dodatku za trudne i uciąŊliwe
warunki pracy zaleŊy od rodzaju pracy co okreņla
poniŊsza tabela:

Rodzaj pracy
Prowadzenie przez nauczycieli;
1) Zajĉć rewalidacyjno – wychowawczych z dziećmi i młodzieŊą upoņledzoną w stopniu
głĉbokim
2) Zajĉć dydaktycznych w szkołach /klasach/ specjalnych oraz prowadzenie indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego
3) Zajĉć dydaktycznych w klasach łączonych w szkołach podstawowych
- o liczbie do 15 uczniów
- o liczbie powyŊej 15 uczniów
2. Za pracĉ wykonywaną w warunkach uciąŊliwych
uznaje siĉ prowadzenie przez nauczycieli zajĉć
w trudnych warunkach wymienionych w ust. 1
pkt. 1, 2 i 3:
1) prowadzonych z dziećmi i młodzieŊą, których
stan zdrowia z powodu stanów chorobowych,
wymienionych w § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego
2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawnoņci u osób w wieku do 16–go roku Ŋycia (Dz. U. Nr 17, poz.162), uzasadnia koniecznoņć sprawowania stałej opieki lub udzielania
pomocy oraz z dziećmi i młodzieŊą powyŊej 16go roku Ŋycia u których nastąpiło naruszenie
sprawnoņci organizmu z przyczyn, o których
mowa w § 32 ust.1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia

20 %

5%
10 %

15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawnoņci i stopniu niepełnosprawnoņci
(Dz. U. Nr 139, poz. 1328),
2) prowadzonych z dziećmi i młodzieŊą upoņledzonymi w stopniu lekkim, wņród których znajduje siĉ co najmniej jedno dziecko ze stanem
chorobowym
wymienionym
w§
2 ust.
1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawnoņci u osób w wieku
do 16-go roku Ŋycia oraz w § 32 ust.1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie
orzekania o niepełnosprawnoņci i stopniu niepełnosprawnoņci
3. Wysokoņć dodatku za pracĉ w warunkach okreņlonych w ust. 2 pkt 2 ustala siĉ odpowiednio:

Rodzaj pracy
Prowadzenie przez nauczycieli;
Zajĉć dydaktycznych w szkołach podstawowych i gimnazjach w klasach:
- o liczbie do 15 uczniów
- o liczbie powyŊej 15 uczniów
4. Za podstawĉ do wyliczenia kwoty dodatków wymienionych w ust. 1 i ust. 3 i przyjmuje siĉ minimalną stawkĉ wynagrodzenia zasadniczego okreņlonego dla danego statusu nauczyciela zgodnie
z załącznikiem do rozporządzenia MEN w sprawie
wysokoņci minimalnych stawek wynagrodzenia
zasadniczego nauczycieli.

wysokoņć dodatku
w%
25 %

wysokoņć dodatku w %
10%
15 %

5. Dodatek za warunki pracy wypłaca siĉ w całoņci,
jeŊeli nauczyciel realizuje w warunkach trudnych
lub uciąŊliwych cały obowiązujący go wymiar zajĉć. Dodatek wypłaca siĉ w wysokoņci proporcjonalnej, jeŊeli nauczyciel realizuje w warunkach
trudnych lub uciąŊliwych tylko czĉņć obowiązującego wymiaru zajĉć lub jeŊeli jest zatrudniony
w niepełnym wymiarze godzin.
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6. Dodatek za warunki pracy przysługuje w okresie
faktycznego wykonywania pracy, z którą dodatek
jest związany oraz w okresie niewykonywania pracy, za który przysługuje wynagrodzenie liczone jak
za okres urlopu wypoczynkowy.
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe oraz
za godziny doraňnych zastĉpstw
§ 9.
1. Wynagrodzenie za jedną godzinĉ ponadwymiarową
i godzinĉ doraňnego zastĉpstwa ustala siĉ dzieląc
stawkĉ minimalnego wynagrodzenia zasadniczego
(łącznie z dodatkami za warunki pracy, jeŊeli praca
w tych godzinach została zrealizowana w warunkach
uprawniających do dodatku) przez miesiĉczną liczbĉ
godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajĉć ustalonego dla rodzaju zajĉć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych
w ramach godzin ponadwymiarowych lub doraňnego zastĉpstwa nauczyciela.
2. Miesiĉczną liczbĉ godzin obowiązkowego wymiaru
zajĉć nauczyciela, o której mowa w ust. 1i 2 uzyskuje siĉ mnoŊąc tygodniowy obowiązkowy wymiar
godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, Ŋe czas zajĉć do 0,5 godziny
pomija siĉ, a co najmniej 0.5 godziny liczy siĉ za
pełną godzinĉ.
3. Dla nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin, realizujących róŊny wymiar zajĉć
w poszczególnych okresach roku szkolnego, okreņlony dla nauczyciela w planie organizacyjnym
szkoły na dany rok szkolny, w umowie o pracĉ naleŊy okreņlić ņredni wymiar godzin zajĉć dla całego
okresu zatrudnienia.
Nagrody ze specjalnego funduszu nagród
§ 10.
1. W budŊecie organu prowadzącego szkoły tworzy
siĉ fundusz nagród dla nauczycieli za ich osiągniĉcia dydaktyczno-wychowawcze w wysokoņci co
najmniej 1% planowanych rocznych wynagrodzeń
osobowych z przeznaczeniem na wypłaty nagród:
Wójta Gminy Chełmiec i Dyrektora szkoły, dzielony
w nastĉpujący sposób:
1) 40% funduszu nagród przeznacza siĉ na nagrody Wójta Gminy,
2) 60% funduszu nagród przekazuje siĉ do budŊetów
szkół z przeznaczeniem na nagrody Dyrektora
2. Kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli
okreņla odrĉbny regulamin wprowadzony uchwałą
Rady Gminy Chełmiec, po zasiĉgniĉciu opinii
struktur związkowych - zgodnie z art. 49 ust. 2 Karty Nauczyciela.
Dodatek socjalny
§ 11.
1. Nauczycielom zatrudnionym w wymiarze co najmniej 1/2 etatu na terenie wsi oraz miasta do
5 tysiĉcy mieszkańców posiadającym kwalifikacje

Poz. 6444
do zajmowania stanowiska nauczyciela przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy zwany dalej dodatkiem.

2. Nauczycielowi, o którym mowa w ust.1 przysługuje
dodatek mieszkaniowy, którego wysokoņć uzaleŊniona jest od liczby członków rodziny, wypłacany
co miesiąc w wysokoņci:
1) 0,3% miesiĉcznej stawki minimalnego wynagrodzenia za pracĉ pracowników, ustalanego
przez Prezesa Rady Ministrów zwanego dalej
„minimalnym wynagrodzeniem" - dla jednej
osoby,
2) 0,6% minimalnego wynagrodzenia dla dwóch
osób,
3) 0,9% minimalnego wynagrodzenia dla trzech
osób,
4) 1,2% minimalnego wynagrodzenia dla 4 i wiĉcej osób
3. Do osób o których mowa w ust. 2 zalicza siĉ nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkujący:
współmałŊonka oraz dzieci, a takŊe rodziców pozostających na jego wyłącznym utrzymaniu.
4. Nauczycielowi i jego współmałŊonkowi, bĉdącemu
takŊe nauczycielem stale z nim zamieszkującemu,
przysługuje tylko jeden dodatek w wysokoņci
okreņlonej w ust. 2. MałŊonkowie wspólnie okreņlają pracodawcĉ, który bĉdzie im wypłacał dodatek.
5. Dodatek przysługuje w okresie wykonywania pracy, a takŊe w okresach; nie ņwiadczenia pracy (
obowiązywania umowy o pracĉ), za które przysługuje
wynagrodzenie
pobierania
zasiłku
z ubezpieczenia społecznego, korzystania z urlopu
wychowawczego przewidzianego w odrĉbnych
przepisach.
6. Dodatek przyznaje siĉ na wniosek nauczyciela
z uwzglĉdnieniem ust. 2.
7. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia miesiąca
nastĉpującego po miesiącu, w którym nauczyciel
złoŊył wniosek o jego przyznanie.
8. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor szkoły,
a dyrektorowi szkoły - organ prowadzący szkołĉ.
9. Prawo do dodatku wygasa:
1) z ostatnim dniem miesiąca kalendarzowego,
w którym ustały warunki uprawniające do pobierania dodatku,
2) z ostatnim dniem miesiąca kalendarzowego,
w którym nastąpiło wygaņniĉcie lub rozwiązanie
stosunku pracy.
10. Wypłacanie przysługującego dodatku ulega zawieszeniu na okres:
1) urlopu bezpłatnego nauczyciela,
2) umieszczenia dziecka, od posiadania którego
uzaleŊnione jest prawo nauczyciela do dodatku, w placówce opiekuńczo wychowawczej,
3) zaprzestania sprawowania opieki nad dzieckiem, od posiadania którego uzaleŊnione jest
prawo nauczyciela do dodatku.
11. Wznowienie do wypłacenia dodatku po ustaniu
przyczyny zawieszenia, nastĉpuje po złoŊeniu
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przez nauczyciela pisemnego wniosku na zasadach okreņlonych w ust.8.

13. Dodatek mieszkaniowy wypłacany jest z dołu
w terminie wypłaty wynagrodzenia.

12. Nauczyciel, któremu wypłacany jest dodatek,
obowiązany jest zawiadomić niezwłocznie pracodawcĉ o okolicznoņciach powodujących utratĉ
prawa do dodatku lub zawieszenia jego wypłacania .

§ 12. W sprawach nie uregulowanych niniejszym
regulaminem mają zastosowanie przepisy Karty Nauczyciela i Kodeksu Pracy.

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XIV/218/2011
Rady Gminy Chełmiec
z dnia 15 listopada 2011 r.
REGULAMIN przyznawania dodatku motywacyjnego
dla dyrektorów szkół podstawowych i zespołów szkół
w Gminie Chełmiec
§ 1. W ramach funduszu wynagrodzeń dla dyrektorów szkół podstawowych i zespołów szkół, tworzy siĉ
fundusz przeznaczony na dodatki motywacyjne
w wysokoņci nie mniej niŊ 10 % kwoty całorocznego
wynagrodzenia zasadniczego liczonego według stanu
zatrudnienia na dzień 1 stycznia danego roku budŊetowego dla tej grupy pracowników oņwiaty.
§ 2.
1. Zwiĉkszenie wynagrodzenia miesiĉcznego dyrektora
o dodatek motywacyjny ma charakter uznaniowy.
2. Dodatek motywacyjny dla dyrektora przyznaje Wójt
Gminy.
1) Prawo do wystąpienia z inicjatywą przyznania dodatku motywacyjnego mają:
- Wizytator
- Rada Szkoły
3. Dodatek motywacyjny przyznawany jest na czas okreņlony tj. od stycznia do czerwca i od wrzeņnia do
grudnia.
4. Wysokoņć dodatku motywacyjnego nie moŊe przekroczyć 50% kwoty wynagrodzenia zasadniczego
ustalonego dyrektorowi szkoły wg rozporządzenia
MENiS, obowiązującego na dzień 31 grudnia roku
poprzedzającego rok budŊetowy, w którym przyznawany jest dodatek.
§ 3.
1. Przy ustalaniu wysokoņci dodatku motywacyjnego dla
poszczególnych dyrektorów szkół Wójt Gminy
uwzglĉdnia w szczególnoņci:
1) Wyniki przeprowadzonych kontroli przez kuratorium oņwiaty i organ prowadzący szkołĉ
i w związku z tym;
a) ocena pracy szkoły wynikająca ze sporządzonego Raportu o zewnĉtrznym mierzeniu jakoņci
pracy szkoły,
6444

Przewodniczący Rady Gminy Chełmiec
Jan Bieniek
b) wyniki sprawdzianów i egzaminów kompetencyjnych
c) procent absolwentów kontynuujących naukĉ
w szkołach ponadgimnazjalnych,
d) prawidłowoņć administrowania majątkiem szkoły, zabezpieczenie bazy na okres ferii zimowych
i letnich (pełnione dyŊury),
e) celowe i oszczĉdne gospodarowanie ņrodkami
finansowymi na bieŊące potrzeby.
2. Pozyskiwanie dodatkowych ņrodków finansowych na:
a) przeprowadzenie bieŊących remontów szkoły,
b) działalnoņć kółek zainteresowań,
c) nowatorskie rozwiązania w zakresie metodyki nauczania itp.
3. Wystĉpowanie z wnioskami o ņrodki unijne z przeznaczeniem na cele oņwiatowe placówki.
4. Realizacja zarządzeń organu prowadzącego;
a) prawidłowoņć i skutecznoņć prowadzonej polityki
kadrowej, a w szczególnoņci podejmowanie działań
w celu zapewnienia kwalifikowanej kadry nauczycielskiej o najwyŊszym statusie,
b) podnoszenie kwalifikacji własnych, uczestnictwo
w kursach i konferencjach oraz inne formy doskonalenia kadry kierowniczej,
c) właņciwe utrzymywanie dyscypliny pracy na terenie placówki,
d) dbałoņć o powierzone mienie,
e) terminowoņć oddawania sprawozdań i innych dokumentów.
5. Osiągniĉcia szkoły:
a) osiągniĉcia w konkursach przedmiotowych, w róŊnego rodzaju turniejach wiedzy i zawodach sportowych,
b) efekty pracy kółek zainteresowań, zespołów muzycznych i innych
6. Inne kryteria;
a) kultura osobista dyrektora szkoły,
b) umiejĉtnoņć współŊycia ze społecznoņcią uczniowską, rodzicami uczniów, pracownikami szkoły
i przełoŊonymi.
Przewodniczący Rady Gminy Chełmiec
Jan Bieniek
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UCHWAŁA NR XIV/227/2011
RADY GMINY CHEŁMIEC
z dnia 15 listopada 2011 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Oņrodka Pomocy Społecznej w Chełmcu
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z póňn. zm.) oraz art. 110
ust. 1 ustawy dnia 12 marca 2004 roku o pomocy
społecznej (t. j. Dz. U. z 2009 roku Nr 175, poz. 1362,
z póňn. zm.) Rada Gminy Chełmiec uchwala, co nastĉpuje:

cy Społecznej w Chełmcu, uchwałą nr XXV/255/2008
Rady Gminy Chełmiec z dnia 18 czerwca 2008 roku
w sprawie zmiany Statutu Gminnego Oņrodka Pomocy Społecznej w Chełmcu oraz uchwałą nr VII/77/2011
Rady Gminy Chełmiec z dnia 17 marca 2011 roku
w sprawie zmiany Statutu Gminnego Oņrodka Pomocy Społecznej w Chełmcu

§ 1. Uchwala siĉ Statut Gminnego Oņrodka Pomocy Społecznej w Chełmcu, w brzmieniu załącznika
do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza siĉ Wójtowi
Gminy Chełmiec i Kierownikowi Gminnego Oņrodka
Pomocy Społecznej w Chełmcu.

§ 2. Traci moc Statut Gminnego Oņrodka Pomocy Społecznej w Chełmcu, stanowiący załącznik do
uchwały Nr XXIII/204/2004 Rady Gminy Chełmiec
z dnia 17 sierpnia 2004 roku w sprawie uchwalenia
Statutu Gminnego Oņrodka Pomocy Społecznej
w Chełmcu, zmienionego uchwałą nr LII/475/2006
Rady Gminy Chełmiec z dnia 23 czerwca 2006 roku
w sprawie zmiany Statutu Gminnego Oņrodka Pomo-

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzĉdowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w Ŋycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załącznik
do uchwały Nr XIV/227/2011
Rady Gminy Chełmiec
z dnia 15 listopada 2011 r.
STATUT GMINNEGO OŅRODKA POMOCY
SPOŁECZNEJ W CHEŁMCU
Rozdział 1
Postanowienia ogólne.
§ 1.
1. Gminny Oņrodek Pomocy Społecznej w Chełmcu
zwany dalej "Oņrodkiem" jest jednostką budŊetową
Gminy Chełmiec powołaną do realizacji zadań
w zakresie pomocy społecznej.
2. Oņrodek działa w szczególnoņci na podstawie:
-

-

uchwały Nr IX/56/90 Gminnej Rady Narodowej
w Chełmcu z dnia 5 kwietnia 1990 r. w sprawie
powołania Gminnego Oņrodka Pomocy Społecznej w Chełmcu,
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o ņwiadczeniach rodzinnych,
ustawy z dnia 7 wrzeņnia 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
ustawy z dnia 30 czerwca 2009 r. o finansach
publicznych,
ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastĉpczej,
innych ustaw i przepisów wykonawczych,
niniejszego statutu.

Przewodniczący Rady Gminy Chełmiec
Jan Bieniek

§ 2.
1. Siedzibą Oņrodka jest budynek Gminy Chełmiec połoŊony w Chełmiecu przy ul. Marcinkowickiej 6,
2. Obszarem działania Oņrodka jest teren Gminy Chełmiec.
3. Nadzór merytoryczny nad działalnoņcią Oņrodka
w zakresie zadań zleconych sprawuje Wojewoda Małopolski w Krakowie.
4. Oņrodek uŊywa pieczĉci z napisem:
GMINNY OŅRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
33-395 Chełmiec, ul. Marcinkowicka 6
NIP 734-27-85-999 Regon 492024261
§ 3.
1. Działalnoņć Oņrodka ma na celu zaspokajanie niezbĉdnych potrzeb Ŋyciowych osób i rodzin znajdujących siĉ w trudnych sytuacjach Ŋyciowych, prowadzące do ich usamodzielnienia siĉ i integracji ze ņrodowiskiem.
2. Oņrodek wykonuje zadania własne w zakresie pomocy społecznej zgodnie ze stosownymi ustaleniami
Rady Gminy, a zadania zlecone Gminie zgodnie
z ustaleniami dotyczącymi sposobu ich realizacji
przekazywanymi przez Wojewodĉ.
Rozdział 2
Zarządzanie i organizacja
§ 4.
1. Gminnym Oņrodkiem Pomocy Społecznej kieruje
Kierownik, który jest odpowiedzialny za jego działalnoņć i reprezentuje Oņrodek na zewnątrz.
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2. Kierownika zatrudnia i zwalnia oraz wszelkie czynnoņci w sprawach z zakresu prawa pracy wykonuje Wójt
Gminy Chełmiec.
3. Kierownik jest przełoŊonym słuŊbowym dla zatrudnionych w Oņrodku pracowników i wykonuje w stosunku do nich wszelkie czynnoņci wynikające ze stosunku pracy.
4. Uprawnienia zwierzchnika słuŊbowego w stosunku do
Kierownika wykonuje Wójt Gminy Chełmiec.
5.

Prawa i obowiązki pracowników zatrudnionych
w Oņrodku regulują przepisy ustawy o pracownikach
samorządowych i ustawy o pomocy społecznej oraz
kodeks pracy.

6. Oņrodek jest jednostką budŊetową i prowadzi gospodarkĉ finansową na zasadach okreņlonych w ustawie
o finansach publicznych. Obsługĉ finansowo - ksiĉgową sprawuje Główny Ksiĉgowy Oņrodka.
§ 5. Szczegółową strukturĉ organizacyjną Oņrodka
okreņla Regulamin Organizacyjny ustalony przez Kierownika i zatwierdzony przez Wójta Gminy. Stanowi on
podstawĉ do okreņlenia przez Kierownika Oņrodka zakresów czynnoņci dla poszczególnych pracowników.
§ 6. W razie nieobecnoņci Kierownika Oņrodka lub
niemoŊnoņci okresowego pełnienia przez niego obowiązków słuŊbowych, zastĉpstwo pełni wyznaczony
przez Kierownika pracownik.
Rozdział 3
Zadania Oņrodka
§ 7. Do podstawowych zadań Oņrodka naleŊy
w szczególnoņci:
1. tworzenie warunków organizacyjnych do prawidłowego funkcjonowania pomocy społecznej,
2. analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na
ņwiadczenia pomocy społecznej,
3. przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą
ņwiadczeń,
4. pobudzanie społecznej aktywnoņci w zaspokajaniu
niezbĉdnych potrzeb Ŋyciowych osób i ich rodzin,
5. praca socjalna, rozumiana jako działalnoņć zawodowa, skierowana na pomoc osobom, rodzinom
i dzieciom we wzmacnianiu lub odzyskaniu zdolnoņci
do funkcjonowania w społeczeństwie oraz na tworzeniu warunków sprzyjających temu celowi,
6. ņwiadczenie usług opiekuńczych,
7. pozyskiwanie ņrodków pozabudŊetowych z europejskich funduszy społecznych z przeznaczeniem na potrzeby podopiecznych,
8. zorganizowanie i prowadzenie specjalistycznego poradnictwa – Punkt Informacji Wsparcia i Pomocy dla
Osób Dotkniĉtych Przemocą w Rodzinie,
9. przygotowywanie i realizowanie projektów dofinansowywanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.
§ 8.
1. Do zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej o charakterze obowiązkowym realizowanych
przez Oņrodek naleŊą:
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1) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym
uwzglĉdnieniem programów pomocy społecznej,
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja
osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka,
2) sporządzanie oceny w zakresie pomocy społecznej,
3) udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz
niezbĉdnego ubrania osobom tego pozbawionym,
4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,
5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych,
6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na
pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,
7) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na
pokrycie wydatków na ņwiadczenia zdrowotne
osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodów i moŊliwoņci uzyskania ņwiadczeń na podstawie przepisów o powszechnym
ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,
8) przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu
kredytowanego,
9) opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne
i rentowe za osobĉ, która zrezygnuje z zatrudnienia
w związku z koniecznoņcią sprawowania bezpoņredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciĉŊko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem,
10) praca socjalna,
11) organizowanie i ņwiadczenie usług opiekuńczych,
w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania,
z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
12) prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego
lub mieszkaniach chronionych,
13) tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki
nad dzieckiem i rodziną,
14) doŊywianie dzieci,
15) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,
16) kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatnoņci za pobyt mieszkańca gminy
w tym domu,
17) sporządzanie sprawozdawczoņci oraz przekazywanie jej właņciwemu wojewodzie, równieŊ w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego,
18) utworzenie i utrzymywanie oņrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie ņrodków na wynagrodzenia pracowników,
19) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,
20) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne
okreņlonych w przepisach o ņwiadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze ņrodków publicznych,
2. Do zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej o charakterze nieobowiązkowym, realizowanych
przez Oņrodek naleŊy:
1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych
celowych
2) przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, poŊyczek oraz pomocy w naturze,
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3) prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i oņrodkach wsparcia o zasiĉgu
gminnym oraz kierowanych do nich osób wymagających opieki,
4) podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy
społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb
gminy, w tym tworzenie i realizacja programów
osłonowych,
5) współpraca z powiatowym urzĉdem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania
informacji o usługach poradnictwa zawodowego
i o szkoleniach.
Zadania okreņlone w pkt 1 i 2 realizuje Oņrodek Pomocy Społecznej w miarĉ posiadanych ņrodków.
3. Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
realizowanych przez Oņrodek naleŊy:
1) organizowanie i ņwiadczenie specjalistycznych
usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla
osób z zaburzeniami psychicznymi,
2) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na
pokrycie wydatków związanych z klĉską Ŋywiołową
lub ekologiczną,
3) prowadzenie i rozwój infrastruktury ņrodowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
4) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu
ochronĉ poziomu Ŋycia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia,
5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych,
a takŊe udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbĉdnego ubrania cudzoziemcom,
6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych,
a takŊe udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbĉdnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali
zgodĉ na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
7) wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.
Ņrodki na realizacjĉ i obsługĉ zadań okreņlonych
w pkt 3 zapewnia budŊet państwa.
§ 9. Do zadań zleconych Gminy realizowanych
przez Oņrodek z zakresu ustawy o ņwiadczeniach rodzinnych naleŊy:
1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków rodzinnych
i dodatków do zasiłków rodzinnych z tytułu:
- urodzenia dziecka,
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
- samotnego wychowywania dziecka,
- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
- rozpoczĉcia roku szkolnego,
- podjĉcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania,
2) przyznawanie i wypłacanie jednorazowej zapomogi
z tytułu urodzenia siĉ dziecka
3) przyznawanie i wypłacanie ņwiadczeń opiekuńczych,
- zasiłku pielĉgnacyjnego,
- ņwiadczenia pielĉgnacyjnego.
6445
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Do zadań zleconych Gminy realizowanych przez
Oņrodek z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów naleŊy:
1) prowadzenie postĉpowań w sprawach ņwiadczeń
z funduszu alimentacyjnego, w tym ich przyznawanie
i wypłacanie,
2) podejmowanie przewidzianych ustawą czynnoņci
wobec dłuŊników alimentacyjnych, w tym windykacja
ich zadłuŊenia.
Rozdział 4
Gospodarka Finansowa i Planowanie
§ 10.
1. Oņrodek jest jednostką budŊetową, która prowadzi
gospodarkĉ finansową w oparciu o plan finansowy.
Oņrodek nie ma osobowoņci prawnej i rozlicza siĉ
z całoņci dochodów i wydatków z budŊetem gminy
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
2. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan
finansowy obejmujący dochody i wydatki, który jest
opracowywany przez Kierownika i Głównego Ksiĉgowego oņrodka i podlega zatwierdzeniu przez Wójta
Gminy. Koszty realizacji zadań powierzonych oņrodkowi finansowane są z:
- dochodów własnych Gminy w przypadku zadań
własnych,
- otrzymywanych z budŊetu Państwa dotacji w przypadku zadań zleconych.
Do czasu uchwalenia budŊetu Oņrodek działa na
podstawie projektu budŊetu Gminy.
3. Tryb postĉpowania w zakresie działalnoņci finansowej
Oņrodka okreņlają przepisy ustaw: o finansach publicznych, o rachunkowoņci, o zamówieniach publicznych i o pomocy społecznej.
4. Za naruszenie dyscypliny finansów publicznych odpowiedzialnoņć ponoszą osoby winne jej naruszenia
na zasadach okreņlonych w ustawie.
5. Dokumenty ksiĉgowe i rachunki stanowiące podstawĉ do wypłaty pod wzglĉdem merytorycznym zatwierdza Kierownik, a pod wzglĉdem formalno - rachunkowym Główny Ksiĉgowy Oņrodka.
6. Oņrodek prowadzi własną rachunkowoņć na zasadach
okreņlonych w ustawie o rachunkowoņci i sporządza
sprawozdawczoņć zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami. Oņrodek posiada odrĉbny rachunek bankowy w banku wybranym dla obsługi budŊetu
Gminy.
7. Obsługa kasowa Oņrodka prowadzona jest przez Kasĉ
Urzĉdu Gminy Chełmiec
8. W sprawach nie uregulowanych w Statucie stosuje
siĉ odrĉbne przepisy ustawy o finansach publicznych
oraz przepisy powszechnie obowiązujące.
Rozdział 5
Postanowienia końcowe
Zmiany statutu dokonuje Rada Gminy Chełmiec
w trybie przewidzianym dla uchwalenia
Przewodniczący Rady Gminy Chełmiec
Jan Bieniek
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UCHWAŁA NR XV/178/11
RADY MIEJSKIEJ W CHRZANOWIE
z dnia 29 listopada 2011 r.
o warunkach udzielania bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa uŊytkowania wieczystego w prawo
własnoņci nieruchomoņci i wysokoņci stawki procentowej bonifikaty.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:
Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z póňn. zm.) art.4 ust.2,
ust.7 pkt 2 i ust.11a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o przekształceniu prawa uŊytkowania wieczystego
w prawo własnoņci nieruchomoņci (Dz. U. z 2005 r.
Nr 175, poz. 1459 z póňn. zm.) - na wniosek Burmistrza
Miasta Chrzanowa Rada Miejska w Chrzanowie uchwala:
§ 1. Warunki udzielania bonifikaty od opłaty z tytułu
przekształcenia
prawa
uŊytkowania
wieczystego
w prawo własnoņci nieruchomoņci w odniesieniu do
nieruchomoņci stanowiących własnoņć Gminy Chrzanów.

c) nieruchomoņć lub jej czĉņć nie jest udostĉpniana
na cele inne niŊ mieszkanowe,
d) uŊytkownik wieczysty nie posiada zadłuŊenia wobec Gminy Chrzanów związanego z nieruchomoņcią stanowiącą przedmiot przekształcenia.
3. Warunki, o których mowa w ust. 1 i 2 winny być spełnione łącznie.
§ 3.
1. Uprawnienie do bonifikaty na zasadach okreņlonych
w paragrafie 2 przysługuje równieŊ osobom fizycznym:
a) bĉdącym nastĉpcami prawnymi osób, o których
mowa w paragrafie 2 ust.1,
b) właņcicielom nieruchomoņci lokalowych, których
udział w nieruchomoņci wspólnej obejmuje prawo
uŊytkowania wieczystego.
c) które uzyskały ostateczne decyzje o pozwoleniu na
budowĉ na cele mieszkaniowe.

§ 2.
1. Bonifikaty w wysokoņci 90% od opłaty z tytułu przekształcenia prawa uŊytkowania wieczystego w prawo
własnoņci nieruchomoņci udziela siĉ osobom fizycznym, bĉdącym w dniu 13 paňdziernika 2005r. uŊytkownikami wieczystymi nieruchomoņci zabudowanych na cele mieszkaniowe albo przeznaczonych pod
tego rodzaju zabudowĉ, które wniosą opłatĉ z tytułu
przekształcenia prawa uŊytkowania wieczystego
w prawo własnoņci jednorazowo.
2. Uprawnienie, o którym mowa w ust.1 przysługuje
w przypadku, gdy na dzień złoŊenia wniosku
o przekształcenie:
a) nieruchomoņć zabudowana jest na cele mieszkaniowe,
b) nieruchomoņć lub jej czĉņć nie stanowi dla uŊytkownika wieczystego lub członka jego rodziny adresu lub siedziby zgłoszonej do właņciwego rejestru
lub ewidencji działalnoņci gospodarczej,

2. Przepisy paragrafu 2 niniejszej uchwały stosuje sie
równieŊ do osób wymienionych w ust.1 lit. "b", które
udział w prawie uŊytkowania wieczystego nabyły po
dniu 13 paňdziernika 2005r.
§ 4. Bonifikaty udziela siĉ na wniosek uŊytkownika
wieczystego nieruchomoņci.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza siĉ Burmistrzowi
Miasta Chrzanowa.
§ 6. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 14-tu dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzĉdowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Krzysztof Zubik
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UCHWAŁA NR XV/185/11
RADY MIEJSKIEJ W CHRZANOWIE
z dnia 29 listopada 2011 r.
o ustaleniu statutu ŉłobka Miejskiego w Chrzanowie.

Na podstawie art 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 11 ust. 1 i
2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi
w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2011 r. Nr 45, poz. 235) na
wniosek Burmistrza Miasta Chrzanowa Rada Miejska
w Chrzanowie uchwala:
§ 1. Ustala siĉ statut ŉłobka Miejskiego
w Chrzanowie w brzmieniu jak w załączeniu do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza siĉ Burmistrzowi Miasta Chrzanowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzĉdowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Krzysztof Zubik
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Załącznik
do uchwały Nr XV/185/11
Rady Miejskiej w Chrzanowie
z dnia 29 listopada 2011 r.
STATUT
ŉłobka Miejskiego w Chrzanowie
Rozdział 1
Postanowienia ogólne

2)

3)

4)

§ 1.
1. ŉłobek bĉdący jednostką organizacyjną Gminy Chrzanów nosi nazwĉ „ŉłobek Miejski w Chrzanowie”.
2. Siedziba ŉłobka Miejskiego w Chrzanowie, zwanego
dalej ŉłobkiem, mieņci siĉ przy ul. Mieszka I 4A
w Chrzanowie.
3. Podmiotem, który utworzył ŉłobek jest Gmina Chrzanów.

5)

6)

Poz. 6447

w ŉłobku, a w przypadku dziecka niepełno- sprawnego, otoczenie go szczególną opieką,
zagwarantowanie dziecku właņciwej opieki pielĉgnacyjnej oraz edukacyjnej przez prowadzenie zajĉć zabawowych z elementami edukacji z uwzglĉdnieniem indywidualnych potrzeb dziecka,
prowadzenie zajĉć opiekuńczo-wychowawczych
i edukacyjnych, uwzglĉdniających rozwój psychomotoryczny dziecka i w oparciu o nowoczesne metody pracy z dzieckiem,
wyrabianie u dzieci umiejĉtnoņci Ŋycia w grupie
poprzez udział w zabawach zespołowych oraz
kształtowanie właņciwych zachowań społecznych,
rozwijanie samodzielnoņci dziecka poprzez wyrabianie właņciwych nawyków higieny osobistej oraz
umiejĉtnoņci samoobsługowych, zgodnie z ich
wiekiem i poziomem rozwoju, z uwzglĉdnieniem
rodzaju niepełnosprawnoņci,
współpraca z rodzicami poprzez wspieranie ich
w procesie wychowawczym, opiekuńczym oraz
poprzez realizacjĉ zadań oņwiaty zdrowotnej.

4. Obszarem działania ŉłobka jest teren Gminy Chrzanów.
5. ŉłobek jest wyodrĉbnioną jednostką organizacyjną
Gminy Chrzanów, prowadzoną w formie jednostki
budŊetowej Gminy.
6. ŉłobek realizuje funkcjĉ opiekuńczą, wychowawczą
oraz edukacyjną.
§ 2.
1. ŉłobkiem kieruje Dyrektor.
2. ŉłobek funkcjonuje przez cały rok z wyjątkiem ustalonej w Regulaminie Organizacyjnym ŉłobka przerwy
wakacyjnej. Okres przerwy wakacyjnej nie moŊe być
dłuŊszy niŊ jeden miesiąc w danym roku kalendarzowym.
3. Wysokoņć opłat za pobyt i wyŊywienie dziecka
w ŉłobku oraz warunki czĉņciowego lub całkowitego
zwolnienia od ponoszenia opłat okreņla odrĉbna
uchwała Rady Miejskiej w Chrzanowie.
4. O ile w dalszej czĉņci uchwały jest mowa o rodzicach
dziecka, naleŊy przez to rozumieć równieŊ odpowiednio opiekunów prawnych dziecka.
Rozdział 2
Cele i zadania ŉłobka oraz sposób ich realizacji
§ 3.
1. Celem ŉłobka jest:
1) zapewnienie dzieciom wszechstronnego rozwoju
poprzez realizacjĉ zadań opiekuńczych, wychowawczych i edukacyjnych,
2) wspomaganie rodziców dzieci uczĉszczających do
ŉłobka w procesie wychowawczym i przy realizacji
czynnoņci pielĉgnacyjnych.
2. Do zadań ŉłobka naleŊy:
1) zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych
zbliŊonych do warunków domowych poprzez stwarzanie przyjaznej atmosfery w czasie ich pobytu

Rozdział 3
Zarządzanie ŉłobkiem
§ 4.
1. Odpowiedzialnoņć za zarządzanie ŉłobkiem ponosi
Dyrektor ŉłobka.
2. Dyrektor ŉłobka jednoosobowo kieruje działalnoņcią
ŉłobka i reprezentuje go na zewnątrz, w oparciu
o udzielone mu przez Burmistrza Miasta Chrzanowa
pisemne pełnomocnictwo.
3. Dyrektor ŉłobka jest przełoŊonym słuŊbowym wszystkich pracowników ŉłobka.
4. Dyrektor ŉłobka zatrudniany jest przez Burmistrza
Miasta Chrzanowa.
§ 5.
1. Do zadań Dyrektora ŉłobka naleŊy w szczególnoņci:
1) organizowanie pracy ŉłobka,
2) uzgadnianie z organem, który utworzył ŉłobek zasad, organizacji placówki z uwzglĉdnieniem potrzeb dzieci korzystających z usług ŉłobka,
3) zapewnienie
naleŊytego
stanu
higienicznosanitarnego ŉłobka oraz warunków bezpieczeństwa dzieci i personelu na terenie ŉłobka,
4) zatrudnianie, zwalnianie i dokonywanie wszystkich
czynnoņci w ramach stosunku pracy z pracownikami ŉłobka,
5) realizowanie planu finansowego ŉłobka.
Rozdział 4
Warunki przyjmowania dzieci do ŉłobka
§ 6.
1. Podstawowa rekrutacja dzieci do ŉłobka odbywa siĉ
raz w roku w miesiącu marcu kaŊdego roku kalendarzowego. Przyjĉcia moŊliwe są równieŊ w trakcie roku
kalendarzowego, w miarĉ wolnych miejsc posiadanych przez ŉłobek.
2. Dzieci w ŉłobku zapisywane są do grup według ich
zbliŊonego wieku oraz rozwoju psychofizycznego, z
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uwzglĉdnieniem
rodzaju
niepełnosprawnoņci
w przypadku dziecka niepełnosprawnego.
3. Rekrutacja odbywa siĉ na podstawie składanych kart
zgłoszenia dziecka. Data złoŊenia u Dyrektora ŉłobka
wypełnionej karty decyduje o kolejnoņci przyjmowania dzieci w miarĉ wolnych miejsc w ŉłobku.
4. Rodzice dziecka oczekującego na miejsce w ŉłobku
zobowiązani są do potwierdzenia zamiaru umieszczenia dziecka w ŉłobku do dnia 10 wrzeņnia danego
roku kalendarzowego. Brak potwierdzenia skutkuje
skreņleniem z listy dzieci oczekujących na miejsce
w ŉłobku.

Poz. 6447,6448

2. W przypadku nieobecnoņci dziecka w ŉłobku ze
wzglĉdu na leczenie szpitalne i poszpitalne lub sanatoryjne,
po
okazaniu
wypisu
ze
szpitala
i zaņwiadczenia o leczeniu poszpitalnym lub potwierdzenia pobytu w sanatorium, opłata za pobyt
w ŉłobku podlega zwrotowi w wysokoņci obliczonej
proporcjonalnie do liczby dni nieobecnoņci dziecka
w ŉłobku w danym miesiącu. Zwrot nastĉpuje poprzez obniŊenie opłaty za pobyt w ŉłobku w miesiącu
nastĉpnym lub zwrot opłaty na rachunek bankowy
wskazany przez rodzica dziecka.
Rozdział 6
Gospodarka finansowa ŉłobka

5. Do ŉłobka w pierwszej kolejnoņci przyjmowane są:
1) dzieci rodzica pracującego i samotnie wychowującego dzieci,
2) dzieci rodziców pracujących,
3) dzieci rodziców, którzy ze wzglĉdu na ograniczenia
związane ze stanem zdrowia, potwierdzone ustalonym stopniem niepełnosprawnoņci, nie mogą
w naleŊytym stopniu sprawować osobistej opieki
nad dzieckiem.
6. Do ŉłobka mogą uczĉszczać zdrowe dzieci w wieku
ustalonym w odrĉbnych przepisach ustawowych.
7. Opieka nad dzieckiem w ŉłobku sprawowana jest na
podstawie umowy o ņwiadczenie usług opiekuńczych, wychowawczych i edukacyjnych, zawieranej
pomiĉdzy rodzicami dziecka a działającym w imieniu
ŉłobka Dyrektorem.
§ 7.
1. Opłata za pobyt w ŉłobku wnoszona jest przez rodzica
dziecka objĉtego opieką za dany miesiąc z góry do
10 dnia tego miesiąca.
2. Opłata za wyŊywienie dziecka objĉtego opieką ŉłobka
wnoszona jest za dany miesiąc z góry do 10 dnia tego
miesiąca, przy czym ustalając jej wysokoņć
w kolejnym miesiącu uwzglĉdnia siĉ tylko te dni,
w których dziecko przebywało w ŉłobku.
3. Opłaty, o których mowa w ust. 1 i 2 wnoszone są na
rachunek bankowy ŉłobka i odprowadzane na rachunek budŊetu Gminy Chrzanów.
4. Opłat, o których mowa w ust. 1 i 2 nie pobiera siĉ za
okres przerwy wakacyjnej, o której mowa w § 2 ust.
2 statutu.

Rozdział 5
Zasady ustalania opłat za pobyt i wyŊywienie
w przypadku nieobecnoņci dziecka w ŉłobku
§ 8.
1. Opłata, o której mowa w § 7 ust. 1 nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecnoņci dziecka w ŉłobku,
z zastrzeŊeniem ust. 2.
6447

§ 9.
1. ŉłobek, jako jednostka budŊetowa Gminy Chrzanów,
prowadzi gospodarkĉ finansową na zasadach okreņlonych w odrĉbnych przepisach, w szczególnoņci
o finansach publicznych oraz rachunkowoņci.
2. Gospodarka finansowa ŉłobka prowadzona jest na
podstawie rocznego planu finansowego jednostki
budŊetowej, opracowanego zgodnie z zasadami
okreņlonymi w ust. 1.
Rozdział 7
Nadzór i kontrola
§ 10.
1. Burmistrz Miasta Chrzanowa sprawuje nadzór nad
działalnoņcią ŉłobka.
2. Nadzór, o którym mowa w ust. 1 obejmuje w szczególnoņci:
1)
2)
3)
4)

warunki i jakoņć ņwiadczonej opieki,
realizacjĉ zadań statutowych,
prawidłowoņć gospodarowania mieniem,
gospodarkĉ finansową.
Rozdział 8
Postanowienia końcowe

§ 11.
1. Organizacjĉ pracy i porządek procesu udzielania
opieki w ŉłobku okreņla Regulamin Organizacyjny
ŉłobka, który nadaje Dyrektor ŉłobka.
2. Zmiany Statutu wymagają zachowania formy przyjĉtej dla jego uchwalenia.
3. ŉłobek podlega wpisowi do rejestru Ŋłobków prowadzonego przez Burmistrza Miasta Chrzanowa.
Przewodniczący Rady
Krzysztof Zubik
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UCHWAŁA NR XV/187/11
RADY MIEJSKIEJ W CHRZANOWIE
z dnia 29 listopada 2011 r.
o ustaleniu zasad ponoszenia odpłatnoņci za pobyt w mieszkaniu chronionym.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 17 ust.
1 pkt 12, art. 53, art. 97 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy społecznej (t.j.: Dz. U. z 2009 r. Nr 175
poz. 1362 ze zm.) na wniosek Burmistrza Miasta Chrzanowa Rada Miejska w Chrzanowie uchwala:
§ 1. Ustala siĉ szczegółowe zasady ponoszenia odpłatnoņci za pobyt w mieszkaniach chronionych prowadzonych przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej Gminy Chrzanów.
Dochód w % ustalony zgodnie z art. 8 ust. 1
ustawy o pomocy społecznej
do wys. 100%
powyŊej 100% - 150%
powyŊej 150% - 200%
powyŊej 200% - 250%
powyŊej 250%
§ 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach,
osoby zobowiązane do ponoszenia odpłatnoņci mogą
zostać w drodze decyzji administracyjnej czĉņciowo lub
całkowicie zwolnione z ponoszenia odpłatnoņci za pobyt
w mieszkaniu chronionym, na wniosek lub z urzĉdu,
w szczególnoņci z powodu: koniecznoņci ponoszenia
opłat za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej lub oņrodku wsparcia, placówkach opiekuńczo –
wychowawczych i leczniczo – rehabilitacyjnych, pono-

§ 2. Odpłatnoņć za pobyt w mieszkaniu chronionym
oraz zmiana odpłatnoņci ustalana jest w drodze decyzji
administracyjnej.
§ 3. Podstawą wymiaru odpłatnoņci jest kwota
podstawowa, która wynosi 150,- zł miesiĉcznie
i obejmuje: koszt czynszu, energii elektrycznej, wody,
odprowadzenia ņcieków i innych kosztów eksploatacyjnych i administracyjnych mieszkania chronionego.
§ 4. Odpłatnoņć za pobyt jest uzaleŊniona od wysokoņci dochodu osoby kierowanej do mieszkania chronionego. Odpłatnoņć ustala siĉ wg poniŊszej tabeli:
Odpłatnoņć miesiĉczna za osobĉ w %
kwoty podstawowej
0
25
50
75
100
szenia znacznych kosztów związanych
i rehabilitacją, zdarzenia losowego.

z leczeniem

§ 6. Wykonanie uchwały powierza siĉ Burmistrzowi
Miasta Chrzanowa.
§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzĉdowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w Ŋycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Przewodniczący Rady
Krzysztof Zubik

6448
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UCHWAŁA NR XV/189/11
RADY MIEJSKIEJ W CHRZANOWIE
z dnia 29 listopada 2011 r.
o zmianie Uchwały Nr XVII/233/07 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie okreņlenia
szczegółowych warunków przyznawania i odpłatnoņci za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz zasad
czĉņciowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak równieŊ trybu ich pobierania.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz.1591 ze zm.) oraz art. 17 ust. 1
pkt 11, art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (t.j.: Dz. U. z 2009 r. Nr 175,
poz. 1362 ze zm.) na wniosek Burmistrza Miasta Chrzanowa Rada Miejska w Chrzanowie uchwala:
§ 1.
1. Zmienia siĉ Uchwałĉ Nr XVII/233/07 Rady Miejskiej
w Chrzanowie z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie
okreņlenia szczegółowych warunków przyznawania
i odpłatnoņci za usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych
usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psy6449

chicznymi oraz zasad czĉņciowe- go lub całkowitego
zwolnienia od opłat, jak równieŊ trybu ich pobierania
w ten sposób, Ŋe skreņla siĉ w § 4 pkt 2.
2. W pozostałej czĉņci uchwała nie ulega zmianie.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza siĉ Burmistrzowi
Miasta Chrzanowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzĉdowym Województwa
Małopolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.
Przewodniczący Rady
Krzysztof Zubik
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UCHWAŁA NR XIV/75/11
RADY GMINY JODŁOWNIK
z dnia 25 listopada 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia w Gminie Jodłownik taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodĉ i za zbiorowe
odprowadzanie ņcieków.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póňn. zm.)
oraz art. 24 ust. 1 oraz ust. 10 ustawy z dnia 7 czerwca
2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodĉ i zbiorowym odprowadzaniu ņcieków (tekst jednolity Dz. U.
z 2006 r. Nr 123 poz. 858 z póňn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca
2006 r. w sprawie okreņlania taryf, wzoru wniosku
o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za
zbiorowe zaopatrzenie w wodĉ i zbiorowe odprowadzanie ņcieków (Dz. U. Nr 127, poz. 886), oraz art. 4,
ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 197
poz. 1172) Rada Gminy Jodłownik uchwala, co nastĉpuje:
§ 1. Zatwierdza siĉ taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodĉ i za zbiorowe odprowadzanie ņcieków

w wysokoņci okreņlonej w załączniku do niniejszej
uchwały.
§ 2. Do cen okreņlonych w taryfach, o których
mowa w § 1, doliczany bĉdzie podatek VAT w stawce
obowiązującej w dacie sprzedaŊy usługi.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza siĉ Wójtowi
Gminy Jodłownik.
§ 4. Traci moc uchwała Nr II/18/10 Rady Gminy
w Jodłowniku z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie
zatwierdzenia w Gminie Jodłownik taryf za zbiorowe
zaopatrzenie w wodĉ i za zbiorowe odprowadzanie
ņcieków.
§ 5. Uchwała wchodzi w Ŋycie w ciągu 14 dni od
dnia opublikowania w Dzienniku Urzĉdowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy: Wacław Chlipała
Załącznik
do uchwały Nr XIV/75/11
Rady Gminy Jodłownik
z dnia 25 listopada 2011 r.

Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodĉ i zbiorowe odprowadzanie ņcieków
Ceny za 1 m3 wody i 1 m3 ņcieków

WYSZCZEGÓLNIENIE
Woda
dla wszystkich odbiorców
Ņcieki
a) taryfowa grupa I
gospodarstwa domowe oraz podmioty, które prowadzą wyłącznie działalnoņć zakwalifikowaną wg Polskiej Klasyfikacji Działalnoņci do:
- Rolnictwo, Łowiectwo i Leņnictwo (PKD A),
- Nauka (PKD K.73.1, PKD K.73.2),
- Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia społeczne (PKD
L),
- Edukacja (PKD M),
- Ochrona zdrowia i opieka społeczna (PKD N),
- Pozostała działalnoņć usługowa, komunalna, społeczna
- indywidualna (PKD 0.91 , PKD 0.92, PKD 0.93),
- Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników (PKD P),
- Organizacje i zespoły eksterytorialne (PKD Q)
b) taryfowa grupa II
pozostali odbiorcy nie wymienieni w grupie I

CENY NETTO
NA 2012 ROK
(zł/m3)
2,80
2,80

2,80

Przewodniczący Rady Gminy: Wacław Chlipała
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UCHWAŁA NR XIV/67/2011
RADY GMINY KOZŁÓW
z dnia 30 listopada 2011 r.
w sprawie ustalenia opłaty za ņwiadczenia wykraczające poza wymiar czasu podstawy programowej wychowania
przedszkolnego w punktach przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kozłów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz 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 ze zm.)
w związku z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 wrzeņnia
1991r. o systemie oņwiaty (tekst jednolity Dz. U.
z 2004r., Nr 256, poz. 2572 ze zm.) Rada Gminy uchwala
co nastĉpuje:
§ 1.
1. Usługi ņwiadczone przez punkty przedszkolne prowadzone przez Gminĉ Kozłów w zakresie podstawy programowej
okreņlone
w Rozporządzeniu
z dnia
23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej
wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. Nr 4,
poz. 17 z póňn. zm.) są realizowane bezpłatnie
w wymiarze 5 godzin dziennie.

nalnemu zmniejszeniu w miesiącu nastĉpującym po
miesiącu, w którym dziecko było nieobecne za kaŊdy
dzień absencji w miesiącu poprzednim.
§ 6. Opłata o której mowa w § 2 nie obejmuje kosztów wyŊywienia oraz kosztów zajĉć dodatkowych,
a w szczególnoņci nauki jĉzyków obcych i rytmiki.
§ 7.
1. ObniŊa siĉ wysokoņć opłaty, o której mowa w § 2
ust. 2 o:

1) gry i zabawy dydaktyczne wspomagające rozwój
umysłowy dziecka
2) zabawy aktywizujące oraz badawczo-rozwijające
zainteresowania otaczającym ņwiatem
3) gry i zabawy ruchowe wspomagające rozwój fizyczny dziecka
4) gry i zabawy wspomagające rozwój emocjonalny
i społeczny dziecka

1) 25% w przypadku gdy z usług przedszkola korzysta
dwoje dzieci z tej samej rodziny, w której dochód
na jedną osobĉ w rodzinie nie przekracza dochodu
obowiązującego przy ustalaniu prawa do zasiłku
rodzinnego. Podstawą obniŊenia opłat jest przedłoŊenie dyrektorowi punktu przedszkolnego decyzji o otrzymanym zasiłku, wydanej na podstawie
przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.
o ņwiadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2006 r.,
Nr 139, poz. 992 z póňn. zm.); ObniŊenie opłaty
w takim przypadku przysługuje jedynie na drugie
dziecko.
2) 50 % w przypadku gdy z usług przedszkola korzysta troje dzieci z tej samej rodziny, w której dochód na jedną osobĉ w rodzinie nie przekracza
dochodu obowiązującego przy ustalaniu prawa do
zasiłku rodzinnego. Podstawą obniŊenia opłat jest
przedłoŊenie dyrektorowi punktu przedszkolnego
decyzji o otrzymanym zasiłku, wydanej na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 listopada
2003 r. o ņwiadczeniach rodzinnych (t. j. Dz. U.
z 2006 r., Nr 139, poz. 992 z póňn. zm.); ObniŊenie
opłaty w takim przypadku przysługuje jedynie na
trzecie dziecko.

2. Uchwala siĉ opłatĉ za kaŊdą rozpoczĉtą godzinĉ zajĉć
wykonywanych poza czasem realizowania podstawy
programowej wychowania przedszkolnego okreņlonego w § 1ust.2 w wysokoņci 1,20 zł.

§ 8. Szczegółowe zasady korzystania z usług punktu
przedszkolnego okreņla umowa cywilnoprawna zawarta
pomiĉdzy dyrektorem punktu przedszkolnego a rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka.

§ 3. Wysokoņć opłat za dany miesiąc ustala siĉ jako
iloczyn opłaty (stawki godzinowej), deklarowanej przez
rodziców lub opiekunów dziennej liczby godzin pobytu
dziecka w przedszkolu ponad czas okreņlony w § 1 ust.2
oraz liczby dni pobytu dziecka w przedszkolu.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza siĉ Wójtowi
Gminy Kozłów.

2. Bezpłatne nauczanie , wychowanie i opieka realizowane są w punktach przedszkolnych od godziny 8:00
do godziny 13:00, od poniedziałku do piątku.
§ 2.
1. Poza czasem wymienionym w § 1 ust. 2 punkty
przedszkolne mogą ņwiadczyć zajĉcia o charakterze
dydaktycznym, wychowawczym i opiekuńczym odpłatnie tj.:

§ 4. Opłaty pobiera siĉ w pełnej wysokoņci do 15
dnia kaŊdego miesiąca za dany miesiąc.
§ 5. W przypadku nieobecnoņci dziecka w przedszkolu opłata o której mowa w § 3 podlega proporcjo6451

§ 10. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzĉdowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Kozłów
Piotr Romanek
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UCHWAŁA NR XIV/69/2011
RADY GMINY KOZŁÓW
z dnia 30 listopada 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodĉ na terenie Gminy Kozłów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.
Z 2001 r. , Nr 142, poz 1591 z póňn. zm.) i art. 24 ust. 1,
ust. 10 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodĉ i zbiorowym odprowadzaniu ņcieków (tj. Dz. U. z 2006 r. , Nr 123, poz 858 z póňn. zm.)
Rada Gminy Kozłów uchwala co nastĉpuje:
§ 1.
1. Zatwierdza siĉ taryfĉ opłat za 1 m³ wody dostarczonej
z urządzeń wodociągowych na terenie gminy dla
wszystkich odbiorców w wysokoņci – 2.50 zł netto
plus podatek VAT.

2. Ustala siĉ miesiĉczną opłatĉ abonamentową dla odbiorców wody na terenie gminy w wysokoņci - 3 zł
netto plus podatek VAT.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza siĉ Wójtowi
Gminy Kozłów.
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 14 dni od
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzĉdowym Województwa Małopolskiego, z mocą obowiązującą od dnia
1 stycznia 2012 roku , oraz podlega rozplakatowaniu na
tablicach ogłoszeń Gminy Kozłów.
Przewodniczący Rady Gminy Kozłów
Piotr Romanek
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UCHWAŁA NR XIV/70/2011
RADY GMINY KOZŁÓW
z dnia 30 listopada 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały NR VII/26/2011 z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie ustalenia zasad sprzedaŊy lokali
mieszkalnych stanowiących własnoņć Gminy Kozłów.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a i pkt 15, art. 40
ust. 2 pkt 3 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.
z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z póňniejszymi zmianami)
oraz art. 68 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomoņciami (tj.
Dz. U. z 2010 roku, Nr 102, poz. 651 z póňniejszymi
zmianami) Rada Gminy Kozłów uchwala co nastĉpuje:
§ 1. Zmienia siĉ § 2 uchwały NR VII/26/2011 Rady
Gminy Kozłów z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie
ustalenia zasad sprzedaŊy lokali mieszkalnych stanowiących własnoņć Gminy Kozłów w ten sposób, iŊ nadaje
mu siĉ nastĉpujące brzmienie :
1) Nabywcom lokali, których dochód miesiĉczny przypadający na jednego członka rodziny w gospodarstwie
domowym w roku poprzedzającym rok złoŊenia wniosku o wykup lokalu nie przekracza 400% minimalnego
Lp..
3
4

§ 2. Zmienia siĉ § 3 uchwały NR VII/26/2011 Rady
Gminy Kozłów z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie
ustalenia zasad sprzedaŊy lokali mieszkalnych stanowiących własnoņć Gminy Kozłów w ten sposób ; iŊ dodaje
siĉ do istniejących progów nastĉpujące stawki bonifikat:

Dochód miesiĉczny przypadający na jednego członka rodziny w gospodarstwie
domowym najemcy w roku poprzedzającym rok złoŊenia wniosku o wykup lokalu
Od 200% do 300% mninimalnego wynagrodzenia *
Od 300% do 400 % minimalnego wynagrodzenia *

* Gdzie minimalne wynagrodzenie oznacza minimalne
wynagrodzenie za pracĉ w roku poprzedzającym rok,
w którym wystąpiono z wnioskiem o wykup lokalu,
ustalone na podstawie odrĉbnych przepisów.
§ 3.
Pozostałe
postanowienia
uchwały
Nr VII/26/2011 Rady Gminy Kozłów z dnia 30 marca 2011
roku w sprawie ustalenia zasad sprzedaŊy lokali miesz6453

wynagrodzenia za pracĉ w roku poprzedzającym rok,
w którym wystąpiono z wnioskiem o wykup lokalu,
ustalone na podstawie odrĉbnych przepisów , Wójt
Gminy Kozłów udziela na ich wniosek bonifikaty od
ceny lokalu ustalonej zgodnie z art. 67 ust. 3 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomoņciami.
2) Do spraw wszczĉtych poprzez złoŊenie wniosku
o wykup lokalu lecz nie zakończonych zawarciem aktu
notarialnego mają zastosowania przepisy niniejszej
uchwały.

Wysokoņć bonifikat
40 % ceny lokalu
20 % ceny lokalu

kalnych stanowiących własnoņć Gminy Kozłów pozostają bez zmian.
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŋycie po 14 dniach od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzĉdowym Województwa
Małopolskiego z mocą obowiązującą od 1 grudnia 2011
roku, a obowiązuje do dnia 31 grudnia 2011 roku.
Przewodniczący Rady Gminy Kozłów
Piotr Romanek
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UCHWAŁA NR XIV/72/2011
RADY GMINY KOZŁÓW
z dnia 30 listopada 2011 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/48/2009 Rady Gminy Kozłów z dnia 10 wrzeņnia 2009r. w sprawie
utworzenia Punktów Przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych w Przybysławicach i Kamionce z póňniejszymi
zmianami
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 18 ust. 2
pkt 15
ustawy
z dnia
8 marca
1990
roku
o samorządzie terytorialnym (tj. Dz. U. z 2001 roku,
Nr 142,
poz.
1591
z póňniejszymi
zmianami)
w związku z § 1 pkt 1 i § 5 Rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 roku
w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych
form oraz sposobu ich działania (Dz. U. Nr 161,
poz. 1080) Rada Gminy Kozłów uchwala co nastĉpuje:
§ 1. Zmienić §1 Uchwały Nr XXXV/48/2009 Rady Gminy Kozłów z dnia 10 wrzeņnia 2009r.
w sprawie utworzenia Punktów Przedszkolnych przy
Szkołach Podstawowych w Przybysławicach i Kamionce z póňniejszymi zmianami w ten sposób, iŊ
otrzymuje on brzmienie: „Punkty Przedszkolne przy
Szkołach Podstawowych w Przybysławicach i Kamionce stają siĉ Punktem Przedszkolnymi przy Szkole
Podstawowej Nr 1 w Kozłowie w miejscowoņci Kamionka”
Załącznik
do uchwały Nr XIV/72/2011
Rady Gminy Kozłów
z dnia 30 listopada 2011 r.
Organizacja Punktów Przedszkolnych
§ 1. Punkty Przedszkolne przy Szkole Podstawowej
Nr 1 w Kozłowie w miejscowoņci Kamionka działają na
podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 31 sierpnia
2010r. w sprawie rodzajów innych form wychowania
przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania
tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. Nr 161,
poz. 1080 ).
§ 2. Nazwa punktu i miejsce jego prowadzenia:
1. Ustalona nazwa uŊywana przez punkt przedszkolny
przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Kozłowie brzmi:
„Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej Nr 1
w Kozłowie”. Miejsce prowadzenia punktu przedszkolnego - Kamionka 24a, 32-241 Kozłów.”
2. Pracodawcą dla osób zatrudnionych w Punkcie Przedszkolnym jest Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1
w Kozłowie.
3. Organem prowadzącym dla Punktu Przedszkolnego
jest Gmina Kozłów.
§ 3.
1. Punkt Przedszkolny realizuje cele i zadania wynikające
z ustawy o systemie oņwiaty oraz z przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie.
2. Wszelkie zadania i cele Punkt Przedszkolny realizuje
w oparciu o:

§ 2. Zmienić Załącznik Nr 1 do Uchwały
Nr XXXV/48/2009 Rady Gminy Kozłów z dnia 10
wrzeņnia 2009 roku w sprawie utworzenia Punktów
Przedszkolnych
przy
Szkołach
Podstawowych
w Przybysławicach i Kamionce z póňniejszymi zmianami w brzmieniu stanowiącym Załącznik Nr 1 do
niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza siĉ Wójtowi
Gminy Kozłów.
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzĉdowym Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od
dnia 1 stycznia 2012r.
Przewodniczący Rady Gminy Kozłów
Piotr Romanek

1) Obszary edukacyjne podstawy programowej wychowania przedszkolnego okreņlonej w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej.
2) Programy nauczania wychowania przedszkolnego
dopuszczone do uŊytku i zatwierdzone przez Ministra Edukacji Narodowej.
3. Cele i zadania Punktu Przedszkolnego :
1) Zapewnia
opiekĉ,
wychowanie
i nauczanie
w atmosferze akceptacji, bezpieczeństwa, tolerancji i poczucia własnej wartoņci.
2) Tworzy warunki umoŊliwiające dzieciom osiągniĉcie "gotowoņci szkolnej".
3) Wspomaga i ukierunkowuje rozwój dzieci, zgodnie z ich wrodzonym potencjałem i moŊliwoņciami
w realizacjach ze ņrodowiskiem społeczno – kulturowym i przyrodniczym.
4) Otacza szczególną opieką dzieci niepełnosprawne.
5) Zaspokaja potrzeby dzieci wyróŊniających siĉ
uzdolnieniami i zainteresowaniami.
6) Pomaga dzieciom w realizacji ich indywidualnej
drogi rozwojowej w relacjach z rówieņnikami
i dorosłymi.
7) Prowadzi pracĉ opiekuńczo - wychowawczo - dydaktyczną w oparciu o pełną znajomoņć dziecka
i jego ņrodowiska rodzinnego w ramach okreņlonych obszarów edukacyjnych zawartych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, zgodnie ze współczesną wiedzą pedagogiczną.
8) Pomaga i wspiera rodziców ( opiekunów prawnych) w wychowaniu i opiece nad dziećmi.
9) Rozwija sprawnoņć ruchową dzieci.
10) Rozwija samodzielnoņć dziecka.
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§ 4.
1. Punkt Przedszkolny funkcjonuje przez cały rok, od
poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo
wolnych od pracy oraz innych przerw ustalonych
przez organ prowadzący przed rozpoczĉciem roku
szkolnego.
2. Punkt Przedszkolny czynny jest w godzinach od 7:00
do 15:00
3. Dzienny wymiar godzin zajĉć przeznaczonych na realizacjĉ podstawy programowej wychowania przedszkolnego wynosi 5 godzin.
4. Podstawa programowa jest realizowana w godzinach
od 8:00 do 13:00
5. Pobyt dziecka w godzinach ponad podstawĉ programową jest odpłatny (odpłatnoņć za kaŊdą rozpoczĉtą
godzinĉ).Opłata ta nie obejmuje kosztów wyŊywienia
oraz kosztów zajĉć dodatkowych, w tym jĉzyków obcych i rytmiki.
§ 5.
1. Do Punktu Przedszkolnego przyjmowane są dzieci
w wieku 3-5 lat.
2. Zasady i kryteria przyjĉć dzieci do Punktu Przedszkolnego okreņla Regulamin Rekrutacji.
§ 6.
1. Dzieci uczĉszczające do Punktu Przedszkolnego mają
prawo do:
1) właņciwie zorganizowanego procesu wychowawczo-dydaktyczno- opiekuńczego, zgodnie z ich
rozwojem psychofizycznym,
2) opieki wychowawczej oraz ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądň psychicznej,
3) Ŋyczliwego, podmiotowego traktowania,
4) rozwijania własnych zainteresowań i zdolnoņci,
5) pomocy w wyrównywaniu róŊnego rodzaju braków i defektów rozwojowych,
6) przygotowania umoŊliwiającego osiągniĉcie "gotowoņci szkolnej",
7) poznawanie rzeczywistoņci przyrodniczej, społeczno - kulturowej i technicznej
8) spontanicznej i zorganizowanej aktywnoņci ruchowej,
9) wyraŊania swoich spostrzeŊeń, przeŊyć, uczuć
w róŊnych formach działalnoņci,
10) pomocy w budowaniu pozytywnego obrazu własnego "Ja",
11) zaspokajania poczucia bezpieczeństwa,
12) zaspokajania podstawowych potrzeb fizjologicznych.
2. Dzieci uczĉszczające do Punktu Przedszkolnego mają
obowiązek:
1) współdziałania z nauczycielami w procesie wychowania, nauczania i terapii,
2) szanowania odrĉbnoņci kaŊdego kolegi,
3) przestrzegania zasad form współŊycia ustalonych
w zbiorowoņci przedszkolnej,
4) szanowania sprzĉtów i zabawek jako wspólnej
własnoņci,
5) uczestniczenia w pracach porządkowych i samoobsługowych, pełnienie dyŊurów,
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6) przestrzegania zasad równego prawa do korzystania ze wspólnych zabawek,
7) kulturalnego zwracania siĉ do innych; uŊywania
form grzecznoņciowych,
8) zdyscyplinowanego zgłaszania siĉ na zbiórki,
zwłaszcza w czasie spacerów i wycieczek,
9) pomagania słabszym kolegom.
3. Dziecko moŊe być skreņlone z listy w przypadku:
1) nie zgłoszenia siĉ dziecka przyjĉtego po raz pierwszy do punktu przedszkolnego bez usprawiedliwienia w ciągu 14 dni,
2) nie usprawiedliwienia nieobecnoņci dziecka
w punkcie przedszkolnym trwającej 1 miesiąc. Decyzjĉ o skreņleniu dziecka wydaje Dyrektor Szkoły
Podstawowej Nr 1 w Kozłowie.
§ 7.
1. Zapewnia siĉ dzieciom w czasie zajĉć w punkcie
przedszkolnym oraz w czasie zajĉć poza punktem,
bezpieczeństwo i opiekĉ poprzez:
1) powierzenie grupy opiece nauczyciela posiadającego kwalifikacje w zakresie wychowania przedszkolnego;
2) moŊliwoņć zatrudnienia osób bez przygotowania
pedagogicznego w celu zwiĉkszenia bezpieczeństwa dzieci;
3) organizowanie i prowadzenie zajĉć i zabaw na wyznaczonych terenach ze sprzĉtem dostosowanym
do potrzeb i moŊliwoņci dzieci;
4) zapewnienie opieki przez nauczyciela w trakcie zajĉć poza terenem placówki (spacery, wycieczki);
5) udział rodziców (opiekunów prawnych), w przypadku organizacji zajĉć poza siedzibą punktu
przedszkolnego (wycieczki).
2. Wszystkie dzieci uczĉszczające do punktu przedszkolnego mają moŊliwoņć dokonania ubezpieczenia od
nastĉpstw nieszczĉņliwych wypadków, którego koszt
ponoszą rodzice (opiekunowie prawni).
§ 8.
1. Rodzice (opiekunowie prawni) dzieci uczĉszczających
do punktu przedszkolnego mają obowiązek:
1) punktualnie przyprowadzać i odbierać dziecko
z punktu przedszkolnego;
2) w przypadku odbierania dziecka przez inną osobĉ
niŊ rodzic do wczeņniejszego przedłoŊenia upowaŊnienia dla tej osoby;
3) informowania o przyczynach nieobecnoņci dziecka
w punkcie przedszkolnym,
4) niezwłocznego zawiadamiania o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaňnych dziecka;
5) zaopatrzenia dziecka w niezbĉdne przedmioty,
przybory i pomoce dydaktyczne;
6) współdziałania z nauczycielem, w celu skutecznego
oddziaływania wychowawczego na dziecko i okreņlenia drogi jego indywidualnego rozwoju;
§ 9.
1. Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania
dzieci z punktu przedszkolnego:
1) rodzice zobowiązani są do osobistego przyprowadzania i odbierania dzieci z punktu przedszkolnego lub przez osoby przez nich upowaŊnione na piņmie na początku kaŊdego roku szkolnego
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2) dziecko nie bĉdzie wydawane osobom, w stosunku do których istnieje podejrzenie przebywania
pod wpływem alkoholu lub ņrodków odurzających;
3) dzieci naleŊy przyprowadzać nie wczeņniej niŊ 10
minut przed planowaną godziną rozpoczĉcia zajĉć, a odbierać nie póňniej niŊ o godzinie zakończenia zajĉć;
4) w drodze do punktu przedszkolnego i drodze powrotnej do domu za bezpieczeństwo dzieci odpowiadają rodzice.

Poz. 6454,6455

b) organizowanie zajĉć otwartych, wystaw prac
dzieciĉcych,
c) organizowanie
uroczystoņci
przedszkolnych
z udziałem rodziców,
d) organizowanie zebrań z rodzicami;
2) planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno - wychowawczej oraz mierzenie jej jakoņci, poprzez:
a) sporządzanie miesiĉcznych planów pracy dydaktyczno - wychowawczej i opiekuńczej,
b) systematyczne diagnozowanie zdobytej przez
dzieci wiedzy i umiejĉtnoņci,
c) uwzglĉdnienie wniosków wynikających z przeprowadzonej diagnozy do dalszej pracy
z dziećmi,
d) prowadzenie obserwacji pedagogicznej mającej
na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie jej
w kartach obserwacji dzieci dla poszczególnych
grup wiekowych;
3) współpraca ze specjalistami ņwiadczącymi pomoc
psychologiczno-pedagogiczną,
logopedyczną
i opiekĉ zdrowotną;
4) otaczanie indywidualną opieką kaŊdego ze swoich
wychowanków i utrzymywanie kontaktu z ich rodzicami (prawnymi opiekunami) w celu poznania
i ustalenia potrzeb rozwojowych dzieci, ustalenia
form współpracy w działaniach wychowawczych
wobec dzieci oraz włączenia ich w działalnoņć
punktu przedszkolnego;
5) dokumentowanie przebiegu działalnoņci wychowawczo-dydaktycznej z dziećmi, w danym roku
szkolnym, w dzienniku zajĉć punktu przedszkolnego.

§ 10.
1. W ramach dziennego czasu pracy punktu przedszkolnego, prowadzone jest nauczanie, wychowanie
i opieka w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
2. Na Ŋyczenie rodziców (opiekunów prawnych) mogą
być wprowadzone dodatkowe zajĉcia dydaktycznowychowawcze (j. angielski, rytmika), których koszt
ponoszą rodzice (opiekunowie prawni)
§ 11.
1. Zadania nauczyciela prowadzącego zajĉcia w punkcie
przedszkolnym to:
1) współpraca z rodzicami (opiekunami prawnymi)
w sprawach wychowania i nauczania dzieci,
z uwzglĉdnieniem prawa rodziców do znajomoņci
zadań wynikających, w szczególnoņci z programu
wychowania
przedszkolnego
realizowanego
w oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących
dziecka, jego zachowania i rozwoju, przez:
a) uzyskiwanie przez rodzica (opiekuna prawnego)
rzetelnej informacji od nauczyciela na temat
dziecka, jego zachowania i rozwoju podczas spotkań indywidualnych rodzica z nauczycielem,

Przewodniczący Rady Gminy Kozłów
Piotr Romanek
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UCHWAŁA NR XIV/92/11
RADY GMINY ŁABOWA
z dnia 29 listopada 2011 r.
zmieniająca uchwałĉ Nr XXIX/195/08 w sprawie zasad przejĉcia przez Gminĉ Łabowa od właņcicieli nieruchomoņci
niektórych obowiązków z zakresu utrzymania porządku i czystoņci.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 41 ust. 1
i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku –
o samorządzie gminnym (j. tekst Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z póňn. zm.), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia
20 lipca 2000r – o ogłaszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych (j. tekst Dz. U.
z 2011 Nr 197, poz. 1172 z póňn. zm.) oraz art. 6, 6a i 6b
ustawy z dnia 13 wrzeņnia 1996 – o utrzymaniu czystoņci
i porządku w gminach (j. tekst Dz. U. z 2005r. Nr 236,
poz. 2008 z póňn. zm.) w związku z art. 65 ustawy z dnia
15 wrzeņnia 2000 roku – o referendum lokalnym (Dz. U.
Nr 88 poz. 985 z póňn. zm.), Rada Gminy Łabowa
uchwala, co nastĉpuje:
§ 1. Dokonuje zmiany uchwały nr XXIX/195/08
z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie zasad przejĉcia
przez Gminĉ Łabowa od właņcicieli nieruchomoņci niektórych obowiązków z zakresu utrzymania porządku
i czystoņci w ten sposób Ŋe:

1) §1 ust.4 otrzymuje brzmienie „ Opłata jednostkowa
jest to kwota jaką musi zapłacić jeden mieszkaniec za
wywóz odpadów w ciągu miesiąca. PowyŊszą opłatĉ
oblicza siĉ dla 1 litra odpadów, na podstawie kosztów
odbioru i wywozu za rok obrachunkowy, poprzedzający wprowadzenie nowej stawki opłaty pomnoŊonej
przez minimalną miesiĉczną iloņć odpadów”.
2) §1 ust.5 otrzymuje brzmienie „ Przez minimalną miesiĉczną iloņć odpadów naleŊy rozumieć minimalną
iloņć odpadów niesegregowanych przypadających na
jednego mieszkańca, którą wytwarza w ciągu miesiąca. PowyŊsza iloņć odpadów ustalana jest corocznie
przez Radĉ Gminy na podstawie iloņci odpadów wytworzonych w poprzednim roku”.
3) §2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „W 2012 roku ustala siĉ
minimalną miesiĉczną iloņć odpadów na jedną osobĉ
w iloņci 10 litrów”.
4) §2 ust. 2 otrzymuje brzmienie „Opłata jednostkowa,
o której jest mowa w § 1 ust. 4, przy uwzglĉdnieniu
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ust.1 wynosi 3,00 zł miesiĉcznie (słownie: trzy złote)
dla jednego mieszkańca.”
5) §3 otrzymuje brzmienie „Dla właņcicieli domków letniskowych ustala siĉ zryczałtowaną opłatĉ roczną
w wysokoņci 120,00 zł. (słownie: sto dwadzieņcia złotych) niezaleŊnie od iloņci osób w nich zamieszkałych
i czasu ich zamieszkiwania”.

Poz. 6455,6456,6457

§ 2. Wykonanie uchwały powierza siĉ Wójtowi
Gminy Łabowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzĉdowym Województwa
Małopolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.
Przewodniczący Rady Gminy Łabowa
Marek Stanisz

6455
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UCHWAŁA NR XII/198/11
RADY MIEJSKIEJ W NIEPOŁOMICACH
z dnia 29 listopada 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr LXV/657/10 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie
ustalenia zasad zwrotu wydatków na pomoc w formie gorącego posiłku w ramach realizacji wieloletniego
programu „Pomoc państwa w zakresie doŊywiania”.
Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15
ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym(tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z póňn. zm.) oraz art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 grudnia
2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc
państwa w zakresie dożywiania”(Dz. U. Nr 267,
poz. 2259 z póňn. zm.) – Rada Miejska w Niepołomicach
uchwala, co nastĉpuje:
§ 1. W uchwale Nr LXV/657/10 Rady Miejskiej
w Niepołomicach z dnia 25 maja 2010 r.w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków na pomoc w formie gorącego posiłku w ramach realizacji wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”- wprowadza siĉ nastĉpujące zmiany:

1) w § 1:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) w czĉņci – jeŊeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobĉ w rodzinie
przekracza 150 % kryterium dochodowego,
o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 1-2 ustawy o
pomocy społecznej ale nie przekracza 230% tego
kryterium."
b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) w całoņci – jeŊeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobĉ w rodzinie
przekracza 230 % kryterium dochodowego,
o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 1- 2 ustawy o
pomocy społecznej."
2) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Wysokoņć zwrotu wydatków o których mowa
w § 1 ustala siĉ na podstawie powyŊszej tabeli:

Dochód osoby samotnie gospodarującej lub na osobĉ w rodzinie
w stosunku do kryterium okreņlonego w art. 8 ust. 1 pkt 1-2 ustawyo pomocy społecznej, wyraŊony w %
do 150
od powyŊej 150 – do 180
od powyŊej 180 – do 200
od powyŊej 200 – do 230
powyŊej 230
§ 2. Wykonanie uchwały powierza siĉ Burmistrzowi
Miasta i Gminy Niepołomice.

Wysokoņć odpłatnoņci w % ustalana
od wysokoņci poniesionych wydatków
nieodpłatnie
10
20
50
100"

§ 3. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzĉdowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Niepołomicach
Marek Ciastoń
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UCHWAŁA NR XIV/144/2011
RADY GMINY PODEGRODZIE
z dnia 30 listopada 2011 r.
w sprawie zmian w budŊecie gminy na rok 2011 i zmiany Uchwały BudŊetowej Gminy Podegrodzie na rok 2011
Nr IV/32/2011 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 21 stycznia 2011 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:

Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z póňn. zm.) oraz
art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
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o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz.
1240, z póňn. zm.) Rada Gminy Podegrodzie uchwala, co
nastĉpuje:
§ 1.
1. Zwiĉksza siĉ plan dochodów budŊetu na 2011 r.
o kwotĉ 112 302 zł, w tym:
1) plan dochodów bieŊących o kwotĉ 105 102 zł,
2) plan dochodów majątkowych o kwotĉ 7 200 zł,
z czego;
a) zmniejszenie planu dochodów z tytułu dotacji
i ņrodków na finansowanie wydatków na realizacjĉ zadań finansowanych z udziałem ņrodków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240, z póňn.
zm.) w łącznej kwocie 57 zł
- jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiĉksza siĉ plan wydatków budŊetu na 2011 r.
o kwotĉ 112 302 zł
- jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Zmiany wydatków, o których mowa w ust. 2 obejmują:
1) zwiĉkszenie planu wydatków bieŊących o kwotĉ
110 213 zł, w tym:
a) wydatków bieŊących jednostek budŊetowych
o kwotĉ 21 071,37 zł, w tym:
- wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotĉ 21 071,37 zł,
b) wydatków na dotacje na zadania bieŊące
o kwotĉ 19 000 zł,
c) ņwiadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotĉ
68 575,62 zł,
1)

2)

Poz. 6457

d) wydatków na programy finansowane z udziałem ņrodków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
w czĉņci związanej z realizacją zadań jednostki
samorządu terytorialnego o kwotĉ 1 566,01 zł,
2) zwiĉkszenie
planu
wydatków
majątkowych
o kwotĉ 2 089 zł, w tym wydatków na inwestycje
i zakupy inwestycyjne o kwotĉ 2 089 zł z czego na
wydatki inwestycyjne na programy finansowane
z udziałem ņrodków, o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157,
poz. 1240, z póňn. zm.) w łącznej kwocie
535 378,55 zł
- jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wprowadza siĉ zmiany w planie dochodów
i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – jak w załączniku nr 5 do niniejszego
zarządzenia.
§ 3. W Uchwale BudŊetowej Gminy Podegrodzie na
rok 2011 Nr IV/32/2011 Rady Gminy Podegrodzie z dnia
21 stycznia 2011 r. wprowadza siĉ nastĉpujące zmiany:
1) tabela nr 8 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do
niniejszej uchwały,
2) tabela nr 10 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do
niniejszej uchwały,
3) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8
do niniejszej uchwały.
§ 4. W wyniku dokonanych zmian, o których mowa
§ 1 budŊet Gminy Podegrodzie na 2011 r. wynosi:

Dochody budŊetu
w tym z dotacji i ņrodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach
publicznych, w czĉņci związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego
dochody bieżące
z czego z dotacji i środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego
dochody majątkowe
z czego z dotacji i środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego
Wydatki budŊetu
w tym wydatki bieżące
w tym;
1. wydatki jednostek budżetowych
w tym;
1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
2. dotacje na zadania bieżące
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki
samorządu terytorialnego
5 . wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego
6. obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
wydatki majątkowe
w tym;
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, z czego;

36 375 167,32
1 419 208,11
32 652 017,16
552 239,76
3 723 150,16
866 968,35
40 637 215,43
31 194 748,98
21 697 636,62
13 668 074,16
8 029 562,46
1 379 963,30
7 338 388,22
594 760,84

65 000,00
119 000,00
9 442 466,45
9 442 466,45
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na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i
3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego
Deficyt budŊetu
Przychody budŊetowe
Rozchody budŊetu

3)
4)
5)

– jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

3 454 910,47

4 262 048,11
4 895 448,11
633 400,00

§ 6. Uchwała wchodzi w Ŋycie z dniem podjĉcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzĉdowym Województwa Małopolskiego.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza siĉ Wójtowi
Gminy Podegrodzie.

Przewodniczący Rady Gminy Podegrodzie
mgr Dariusz Kowalczyk
Załącznik nr 1
do uchwały Nr XIV/144/2011
Rady Gminy Podegrodzie
z dnia 30 listopada 2011 r.
Zmiana planu dochodów budŊetu Gminy Podegrodzie na 2011 rok
Dział

Rozdział

§

Nazwa

1

2

3

4

700

70005

0470

0750

0830
710

71004

Gospodarka mieszkaniowa
w tym z tytułu dotacji
i ņrodków na finansowanie wydatków na realizacjĉ zadań finansowanych
z udziałem ņrodków,
o których mowa w art.
5 ust. 1 pkt 2 i 3
Gospodarka gruntami
i nieruchomoņciami
w tym z tytułu dotacji
i ņrodków na finansowanie wydatków na realizacjĉ zadań finansowanych
z udziałem ņrodków,
o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Wpływy z opłat za zarząd, uŊytkowanie
i uŊytkowanie wieczyste
nieruchomoņci
Dochody z najmu
i dzierŊawy składników
majątkowych Skarbu
Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora
finansów publicznych
oraz innych umów
o podobnym charakterze
Wpływy z usług
Działalnoņć usługowa
w tym z tytułu dotacji
i ņrodków na finansowanie wydatków na realizacjĉ zadań finansowanych
z udziałem ņrodków,
o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Plany zagospodarowania
przestrzennego

Plan przed zmianą
5
bieŊące

Zmniejszenie

Zwiĉkszenie

6

7

Plan po zmianach
(5+6+7)
8

143 000,00

-11 000,00

13 000,00

145 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

143 000,00

-11 000,00

13 000,00

145 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 000,00

-4 000,00

0,00

16 000,00

83 000,00

0,00

13 000,00

96 000,00

35 000,00
45 500,00

-7 000,00
-42 000,00

0,00
0,00

28 000,00
3 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

42 000,00

-42 000,00

0,00

0,00
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0690
750

75023

0920

756

75615

0340
0500

75616

w tym z tytułu dotacji
i ņrodków na finansowanie wydatków na realizacjĉ zadań finansowanych
z udziałem ņrodków,
o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Wpływy z róŊnych opłat
Administracja publiczna
w tym z tytułu dotacji
i ņrodków na finansowanie wydatków na realizacjĉ zadań finansowanych
z udziałem ņrodków,
o których mowa w art.
5 ust. 1 pkt 2 i 3
Urzĉdy gmin (miast
i miast na prawach powiatu)
w tym z tytułu dotacji
i ņrodków na finansowanie wydatków na realizacjĉ zadań finansowanych
z udziałem ņrodków,
o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Pozostałe odsetki
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i od innych jednostek
nieposiadających osobowoņci prawnej oraz
wydatki związane z ich
poborem
w tym z tytułu dotacji
i ņrodków na finansowanie wydatków na realizacjĉ zadań finansowanych
z udziałem ņrodków,
o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Wpływy z podatku rolnego, podatku leņnego,
podatku od czynnoņci
cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych
od osób prawnych
i innych jednostek organizacyjnych
w tym z tytułu dotacji
i ņrodków na finansowanie wydatków na realizacjĉ zadań finansowanych
z udziałem ņrodków,
o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Podatek od ņrodków
transportowych
Podatek od czynnoņci
cywilnoprawnych
Wpływy z podatku rolnego, podatku leņnego,
podatku od spadków
i darowizn, podatku od
czynnoņci cywilnoprawnych oraz podatków
i opłat lokalnych od osób
fizycznych
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0,00

0,00

0,00

0,00

42 000,00
257 377,98

-42 000,00
-17 201,00

0,00
0,00

0,00
240 176,98

34 095,08

0,00

0,00

34 095,08

140 518,90

-17 201,00

0,00

123 317,90

0,00

0,00

0,00

0,00

139 818,90

-17 201,00

0,00

122 617,90

5 046 177,00

-39 000,00

100 000,00

5 107 177,00

0,00

0,00

0,00

0,00

711 940,00

-9 000,00

19 000,00

721 940,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28 000,00

0,00

19 000,00

47 000,00

25 000,00

-9 000,00

0,00

16 000,00

1 230 750,00

-10 000,00

20 000,00

1 240 750,00
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0340
0360
0500
0690

75618

0460

0490

0590

75621

0020
758

75801

2920
801

w tym z tytułu dotacji
i ņrodków na finansowanie wydatków na realizacjĉ zadań finansowanych
z udziałem ņrodków,
o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Podatek od ņrodków
transportowych
Podatek od spadków
i darowizn
Podatek od czynnoņci
cywilnoprawnych
Wpływy z róŊnych opłat
Wpływy z innych opłat
stanowiących dochody
jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw
w tym z tytułu dotacji
i ņrodków na finansowanie wydatków na realizacjĉ zadań finansowanych
z udziałem ņrodków,
o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych
przez jednostki samorządu terytorialnego na
podstawie odrĉbnych
ustaw
Wpływy z opłat za koncesje i licencje
Udziały gmin
w podatkach stanowiących dochód budŊetu
państwa
w tym z tytułu dotacji
i ņrodków na finansowanie wydatków na realizacjĉ zadań finansowanych
z udziałem ņrodków,
o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Podatek dochodowy od
osób prawnych
RóŊne rozliczenia
w tym z tytułu dotacji
i ņrodków na finansowanie wydatków na realizacjĉ zadań finansowanych
z udziałem ņrodków,
o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Czĉņć oņwiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
w tym z tytułu dotacji
i ņrodków na finansowanie wydatków na realizacjĉ zadań finansowanych
z udziałem ņrodków,
o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Subwencje ogólne
z budŊetu państwa
Oņwiata i wychowanie

– 40594 –

Poz. 6457

0,00

0,00

0,00

0,00

310 000,00

0,00

10 000,00

320 000,00

17 000,00

0,00

6 000,00

23 000,00

190 000,00

-10 000,00

0,00

180 000,00

6 000,00

0,00

4 000,00

10 000,00

214 760,00

-20 000,00

56 000,00

250 760,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

-10 000,00

0,00

0,00

960,00

0,00

56 000,00

56 960,00

10 000,00

-10 000,00

0,00

0,00

2 882 727,00

0,00

5 000,00

2 887 727,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32 600,00

0,00

5 000,00

37 600,00

18 664 361,21

0,00

5 366,00

18 669 727,21

0,00

0,00

0,00

0,00

11 403 387,00

0,00

5 366,00

11 408 753,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 403 387,00

0,00

5 366,00

11 408 753,00

352 918,00

0,00

21 190,00

374 108,00
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80101

0750

0970
80104

0830
0970
80110

0750

80148

0830
852

w tym z tytułu dotacji
i ņrodków na finansowanie wydatków na realizacjĉ zadań finansowanych
z udziałem ņrodków,
o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Szkoły podstawowe
w tym z tytułu dotacji
i ņrodków na finansowanie wydatków na realizacjĉ zadań finansowanych
z udziałem ņrodków,
o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Dochody z najmu
i dzierŊawy składników
majątkowych Skarbu
Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora
finansów publicznych
oraz innych umów
o podobnym charakterze
Wpływy z róŊnych dochodów
Przedszkola
w tym z tytułu dotacji
i ņrodków na finansowanie wydatków na realizacjĉ zadań finansowanych
z udziałem ņrodków,
o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Wpływy z usług
Wpływy z róŊnych dochodów
Gimnazja
w tym z tytułu dotacji
i ņrodków na finansowanie wydatków na realizacjĉ zadań finansowanych
z udziałem ņrodków,
o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Dochody z najmu
i dzierŊawy składników
majątkowych Skarbu
Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora
finansów publicznych
oraz innych umów
o podobnym charakterze
Stołówki szkolne
i przedszkolne
w tym z tytułu dotacji
i ņrodków na finansowanie wydatków na realizacjĉ zadań finansowanych
z udziałem ņrodków,
o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Wpływy z usług
Pomoc społeczna

– 40595 –

Poz. 6457

0,00

0,00

0,00

0,00

47 170,00

0,00

7 860,00

55 030,00

0,00

0,00

0,00

0,00

46 990,00

0,00

5 000,00

51 990,00

180,00

0,00

2 860,00

3 040,00

211 360,00

0,00

10 260,00

221 620,00

0,00

0,00

0,00

0,00

126 360,00

0,00

9 000,00

135 360,00

4 000,00

0,00

1 260,00

5 260,00

26 130,00

0,00

1 070,00

27 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23 130,00

0,00

1 070,00

24 200,00

58 000,00

0,00

2 000,00

60 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

58 000,00
6 532 794,00

0,00
0,00

2 000,00
72 057,00

60 000,00
6 604 851,00
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85212

2010

85213

2010

900

90001

w tym z tytułu dotacji
i ņrodków na finansowanie wydatków na realizacjĉ zadań finansowanych
z udziałem ņrodków,
o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Ņwiadczenia rodzinne,
ņwiadczenia z funduszu
alimentacyjnego oraz
składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego
w tym z tytułu dotacji
i ņrodków na finansowanie wydatków na realizacjĉ zadań finansowanych
z udziałem ņrodków,
o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budŊetu państwa na
realizacjĉ zadań bieŊących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych
gminie (związkom gmin)
ustawami
Składki na ubezpieczenie
zdrowotne opłacane za
osoby pobierające niektóre ņwiadczenia
z pomocy społecznej,
niektóre ņwiadczenia
rodzinne oraz za osoby
uczestniczące
w zajĉciach w centrum
integracji społecznej.
w tym z tytułu dotacji
i ņrodków na finansowanie wydatków na realizacjĉ zadań finansowanych
z udziałem ņrodków,
o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budŊetu państwa na
realizacjĉ zadań bieŊących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych
gminie (związkom gmin)
ustawami
Gospodarka komunalna
i ochrona ņrodowiska
w tym z tytułu dotacji
i ņrodków na finansowanie wydatków na realizacjĉ zadań finansowanych
z udziałem ņrodków,
o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Gospodarka ņciekowa
i ochrona wód
w tym z tytułu dotacji
i ņrodków na finansowanie wydatków na realizacjĉ zadań finansowanych
z udziałem ņrodków,
o których mowa w art.
5 ust. 1 pkt 2 i 3

– 40596 –

Poz. 6457

0,00

0,00

0,00

0,00

5 762 989,00

0,00

72 047,00

5 835 036,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 758 559,00

0,00

72 047,00

5 830 606,00

19 560,00

0,00

10,00

19 570,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 117,00

0,00

10,00

15 127,00

247 822,00

-3 300,00

5 990,00

250 512,00

0,00

0,00

0,00

0,00

131 700,00

0,00

5 990,00

137 690,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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0970

90019

0970
bieŊące

630

63095

6298

700

70005

0870

Wpływy z róŊnych dochodów
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem
ņrodków z opłat i kar za
korzystanie ze ņrodowiska
w tym z tytułu dotacji
i ņrodków na finansowanie wydatków na realizacjĉ zadań finansowanych
z udziałem ņrodków,
o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Wpływy z róŊnych dochodów
razem:
w tym z tytułu dotacji
i ņrodków na finansowanie wydatków na realizacjĉ zadań finansowanych
z udziałem ņrodków,
o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Turystyka
w tym z tytułu dotacji
i ņrodków na finansowanie wydatków na realizacjĉ zadań finansowanych
z udziałem ņrodków,
o których mowa w art.
5 ust. 1 pkt 2 i 3
Pozostała działalnoņć
w tym z tytułu dotacji
i ņrodków na finansowanie wydatków na realizacjĉ zadań finansowanych
z udziałem ņrodków,
o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Ņrodki na dofinansowanie własnych inwestycji
gmin (związków gmin),
powiatów (związków
powiatów), samorządów
województw, pozyskane
z innych ňródeł
Gospodarka mieszkaniowa
w tym z tytułu dotacji
i ņrodków na finansowanie wydatków na realizacjĉ zadań finansowanych
z udziałem ņrodków,
o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Gospodarka gruntami
i nieruchomoņciami
w tym z tytułu dotacji
i ņrodków na finansowanie wydatków na realizacjĉ zadań finansowanych
z udziałem ņrodków,
o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Wpływy ze sprzedaŊy
składników majątkowych

– 40597 –

Poz. 6457
0,00

0,00

5 990,00

5 990,00

53 300,00

-3 300,00

0,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 300,00

-3 300,00

0,00

0,00

32 546 915,16

-112 501,00

217 603,00

32 652 017,16

552 239,76

0,00

0,00

552 239,76

majątkowe
88 803,00

-57,00

0,00

88 746,00

88 803,00

-57,00

0,00

88 746,00

88 803,00

-57,00

0,00

88 746,00

88 803,00

-57,00

0,00

88 746,00

88 803,00

-57,00

0,00

88 746,00

0,00

0,00

7 257,00

7 257,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 257,00

7 257,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 257,00

7 257,00
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majątkowe

razem:
w tym z tytułu dotacji
i ņrodków na finansowanie wydatków na realizacjĉ zadań finansowanych
z udziałem ņrodków,
o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Ogółem:
w tym z tytułu dotacji
i ņrodków na finansowanie wydatków na
realizacjĉ zadań finansowanych z udziałem
ņrodków, o których
mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3

– 40598 –

Poz. 6457

3 715 950,16

-57,00

7 257,00

3 723 150,16

867 025,35

-57,00

0,00

866 968,35

36 262 865,32

-112 558,00

224 860,00

36 375 167,32

1 419 265,11

-57,00

0,00

1 419 208,11

Przewodniczący Rady Gminy Podegrodzie
mgr Dariusz Kowalczyk
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Załącznik nr 2
do uchwały Nr XIV/144/2011
Rady Gminy Podegrodzie
z dnia 30 listopada 2011 r.

Zmiana planu wydatków budŊetu Gminy Podegrodzie na 2011 rok

Dziennik Urzĉdowy
Województwa Małopolskiego Nr 578

– 40600 –

Poz. 6457

Dziennik Urzĉdowy
Województwa Małopolskiego Nr 578

– 40601 –

Poz. 6457

Dziennik Urzĉdowy
Województwa Małopolskiego Nr 578

– 40602 –

Poz. 6457

Przewodniczący Rady Gminy Podegrodzie: mgr Dariusz Kowalczyk
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Załącznik nr 3
do uchwały Nr XIV/144/2011
Rady Gminy Podegrodzie
z dnia 30 listopada 2011 r.

Zmiana planu wydatków majątkowych budŊetu Gminy Podegrodzie na 2011 rok
Dz.

Rozdz.

Nazwa

Plan przed
zmianą

1
010

2

3
Rolnictwo i łowiectwo
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
1. inwestycje i zakupy
inwestycyjne
1) opracowanie podkładów geodezyjnych do
celów projektowych
kanalizacji sanitarnej
dla miejscowoņci Chochorowice
2) opracowanie dokumentacji budowy kanalizacji miejscowoņci
Stadła
3) opracowanie dokumentacji budowy kanalizacji miejscowoņci
Podegrodzie
4) opracowanie podkładów geodezyjnych do
celów projektowych
kanalizacji sanitarnej
dla miejscowoņci Brzezna (dot. w czĉņci
w stronĉ miejscowoņci
Stadła)
5) rozbudowa sieci
wodociągowej
w miejscowoņci Chochorowice
6) rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz
z przyłączami oraz wodociągu wraz
z przyłączami
w miejscowoņci Brzezna w Gminie Podegrodzie

4
2 082 921,98
1 933 101,98

5
10 000,00
10 000,00

1 933 101,98

10 000,00

01010

w tym;
na programy finansowane z udziałem ņrodków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
w czĉņci związanej
z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego
01095

Pozostała działalnoņć

zwiĉkszenie
planu

zmniejszenie
planu

Plan po
zmianie

6

7
2 092 921,98
1 943 101,98
1 943 101,98

38 800,00

38 800,00

65 000,00

65 000,00

184 600,00

184 600,00

4 400,00

4 400,00

5 000,00

5 000,00

1 635 301,98

10 000,00

Wykaz
zadań
ujĉtych
w WPF
8

1 645 301,98

1 625 301,98

1 625 301,98

149 820,00

149 820,00

WPF
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600
60013

60014

60016

60078

630
63095

1. inwestycje i zakupy
inwestycyjne
1) modernizacja dróg
dojazdowych do gruntów rolnych
Transport i łącznoņć
Drogi publiczne wojewódzkie
1. inwestycje i zakupy
inwestycyjne
1) budowa obejņcia wsi
Brzezna, Stadła
i Podegrodzie po wale
przeciwpowodziowym pomoc finansowa dla
samorządu województwa

– 40604 –

Poz. 6457

149 820,00

149 820,00

149 820,00

149 820,00

3 700 379,45
470 000,00

9 225,00

28 010,00

3 681 594,45
470 000,00

470 000,00

470 000,00

470 000,00

470 000,00

Drogi publiczne powiatowe
1. inwestycje i zakupy
inwestycyjne
1) budowa zachodniej
obwodnicy Nowego
Sącza – połączenie m.
Brzezna z drogą krajową nr 28 - pomoc finansowa dla samorządu powiatu

29 167,00

29 167,00

29 167,00

29 167,00

29 167,00

29 167,00

Drogi publiczne gminne
1. inwestycje i zakupy
inwestycyjne
1) przebudowa dróg
gminnych
2) przebudowa centrum
wsi Podegrodzie
3) przebudowa centrum
wsi Brzezna
w tym;
na programy finansowane z udziałem ņrodków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
w czĉņci związanej
z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego

645 012,45
645 012,45

20 000,00

20 000,00

Usuwanie skutków
klĉsk Ŋywiołowych
1. inwestycje i zakupy
inwestycyjne
1) modernizacja dróg
uszkodzonych
w wyniku powodzi
Turystyka
Pozostała działalnoņć
1. inwestycje i zakupy
inwestycyjne
1) ŅcieŊka historyczno turystyczna "Podegrodzie przez wieki"

2 556 200,00

2 556 200,00

2 556 200,00

2 556 200,00

2 556 200,00

2 556 200,00

9 225,00
9 225,00

625 012,45

28 010,00
28 010,00

626 227,45
626 227,45

28 010,00

597 002,45

WPF

WPF

10 000,00

4 920,00

14 920,00

WPF

10 000,00

4 305,00

14 305,00

WPF

151 898,85
151 898,85
151 898,85

57,00
57,00
57,00

57,00
57,00
57,00

151 898,85
151 898,85
151 898,85

151 898,85

57,00

57,00

151 898,85
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700
70005

720
72095

750
75023

754

75404

w tym;
na programy finansowane z udziałem ņrodków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
w czĉņci związanej
z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami
i nieruchomoņciami
1. inwestycje i zakupy
inwestycyjne
1) wykup gruntów
związanych z zadaniem
p.n. „Budowa obejņcia
wsi Brzezna, Stadła
i Podegrodzie po wale
przeciwpowodziowym”
2) remont i przebudowa
pomieszczeń istniejącego budynku Gminnego Oņrodka Zdrowia
w Brzeznej
Informatyka
Pozostała działalnoņć
1. inwestycje i zakupy
inwestycyjne
1) przeciwdziałanie
wykluczeniu cyfrowemu - Internet szansą na
lepszy start
w przyszłoņć dla
ucznów Małopolski
w tym;
na programy finansowane z udziałem ņrodków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
w czĉņci związanej
z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego
Administracja publiczna
Urzĉdy gmin (miast
i miast na prawach
powiatu)
1. inwestycje i zakupy
inwestycyjne
1) modernizacja budynku Urzĉdu Gminy
2) komputeryzacja
Urzĉdu Gminy
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŊarowa
Komendy wojewódzkie
Policji
1. inwestycje i zakupy
inwestycyjne

– 40605 –

151 898,85

Poz. 6457

57,00

151 841,85

40 000,00

40 000,00

40 000,00

40 000,00

40 000,00

40 000,00

34 000,00

34 000,00

6 000,00

6 000,00

8,17
8,17
8,17

8,17
8,17
8,17

8,17

8,17

8,17

8,17

165 010,53

165 010,53

165 010,53

165 010,53

165 010,53

165 010,53

128 010,53

128 010,53

37 000,00

37 000,00

160 000,00

160 000,00

13 500,00

13 500,00

13 500,00

13 500,00

WPF
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1) dofinansowanie zakupu pojazdu słuŊbowego dla Posterunku
Policji w Starym Sączu
75412

801
80101

80148

921
92116

Ochotnicze straŊe poŊarne
1. inwestycje i zakupy
inwestycyjne
1) instalacja centralnego ogrzewania wraz
z modernizacją kotłowni na paliwo stałe
w remizie OSP
w Olszanie
2) dotacja dla OSP Mokra Wieņ
3) dotacja dla OSP
Brzezna - Litacz
Oņwiata i wychowanie
Szkoły podstawowe
1. inwestycje i zakupy
inwestycyjne
1) wykonanie instalacji
centralnego ogrzewania
w budynku Szkoły Podstawowej w Stadłach
2) modernizacja budynków placówek oņwiatowych
3) utworzenie szkolnego placu zabaw przy
Szkole Podstawowej
w Długołĉce – Ņwierkli
4) modernizacja
i remont Szkoły Podstawowej w Olszanie na
potrzeby stworzenia
centrum kulturalno sportowo - rekreacyjnego
w tym;
na programy finansowane z udziałem ņrodków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
w czĉņci związanej
z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego
Stołówki szkolne
i przedszkolne
1. inwestycje i zakupy
inwestycyjne
1) zakup okapu kuchennego do stołówki szkolnej
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Biblioteki
1. inwestycje i zakupy
inwestycyjne
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13 500,00

13 500,00

146 500,00

146 500,00

146 500,00

146 500,00

134 500,00

134 500,00

5 000,00

5 000,00

7 000,00

7 000,00

1 930 581,77
1 925 981,77
1 925 981,77

535 435,55
535 435,55
535 435,55

524 561,55
524 561,55
524 561,55

1 941 455,77
1 936 855,77
1 936 855,77

102 000,00

102 000,00

43 800,00

43 800,00

123 000,00

123 000,00

1 657 181,77

535 435,55

1 111 746,22

535 435,55

524 561,55

1 668 055,77

1 647 181,77

4 600,00

4 600,00

4 600,00

4 600,00

4 600,00

4 600,00

10 576,70

10 576,70

10 576,70
10 576,70

10 576,70
10 576,70

WPF

WPF
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926
92601

1) dotacja dla Biblioteki
Gminnej
w Podegrodziu
w tym;
na programy finansowane z udziałem ņrodków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
w czĉņci związanej
z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego
Kultura fizyczna
Obiekty sportowe
1. inwestycje i zakupy
inwestycyjne
1) budowa kompleksu
boisk sportowych
w ramach "Moje Boisko-Orlik 2012" (boisko
piłkarskie oraz boisko
wielofunkcyjne wraz
z zapleczem sanitarnoszatniowym) w Brzeznej
Ogółem
wydatki majątkowe,
w tym;
1. inwestycje i zakupy
inwestycyjne, w tym;
na programy finansowane z udziałem ņrodków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
w czĉņci związanej
z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego
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10 576,70

10 576,70

10 576,70

10 576,70

1 199 000,00
1 199 000,00
1 199 000,00

1 199 000,00
1 199 000,00
1 199 000,00

1 199 000,00

1 199 000,00

9 440 377,45

554 717,55

552 628,55

9 442 466,45

9 440 377,45

554 717,55

552 628,55

9 442 466,45

9 440 377,45

554 717,55

552 628,55

9 442 466,45

2 919 531,92

535 435,55

57,00

3 454 910,47

Przewodniczący Rady Gminy Podegrodzie
mgr Dariusz Kowalczyk
Załącznik nr 4
do uchwały nr XIV/144/2011
Rady Gminy Podegrodzie
z dnia 30 listopada 2011 r.
BudŊet Gminy Podegrodzie na 2011 rok po zmianach
§

Nazwa

1

2
I. DOCHODY
II. WYDATKI
III. DEFICYT BUDŉETOWY
IV. PRZYCHODY w tym:
Przychody z zaciągniĉtych poŊyczek na finansowanie zadań
realizowanych z udziałem ņrodków pochodzących
z budŊetu Unii Europejskiej
Wolne ņrodki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt
6 ustawy
Przychody z zaciągniĉtych poŊyczek i kredytów na rynku
krajowym, w tym

903

950
952

Plan przed
zmianą
3
36 262 865,32
40 524 913,43
-4 262 048,11
4 895 448,11
1 134 356,05

Zmiana
4
112 302,00
112 302,00

Plan po zmianie
5
36 375 167,32
40 637 215,43
-4 262 048,11
4 895 448,11
1 134 356,05

1 956 668,29

1 956 668,29

1 769 423,77

1 769 423,77
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951

992
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poŊyczki
kredyty
przychody ze spłat poŊyczek i kredytów udzielonych ze
ņrodków publicznych
V. ROZCHODY w tym:
Spłata otrzymanych krajowych poŊyczek i kredytów
Razem I + IV
Razem II + V

769 423,77
1 000 000,00
35 000,00

769 423,77
1 000 000,00
35 000,00

633 400,00
633 400,00
41 158 313,43
41 158 313,43

633 400,00
633 400,00
41 270 615,43
41 270 615,43

112 302,00
112 302,00

Przewodniczący Rady Gminy Podegrodzie
mgr Dariusz Kowalczyk
Załącznik nr 5
do uchwały nr XIV/144/2011
Rady Gminy Podegrodzie
z dnia 30 listopada 2011 r.
Zmiana planu dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone
gminie ustawami w 2011 rok
Dz.

Rozdz
.

§

1
85
2

2

3

85212

201
0

Nazwa

4
Pomoc społeczna
Ņwiadczenia rodzinne, ņwiadczenia
z funduszu alimentacyjnego
oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego
dotacje celowe otrzymane
z budŊetu państwa na realizacjĉ zadań bieŊących z zakresu
administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami

Dochody
zwiĉkszezmniejszenie planu
nie planu
w zł.
w zł.
5
6
72 057,00
72 047,00

201
0

Składki na ubezpieczenie
zdrowotne opłacane za osoby
pobierajace niektóre ņwiadczenia z pomocy społecznej, niektóre ņwiadczenia rodzinne
oraz za osoby uczestniczące
w zajĉciach w centrum integracji społecznej
dotacje celowe otrzymane
z budŊetu państwa na realizacjĉ zadań bieŊących z zakresu
administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami

72 047,00

72 047,00

wydatki bieŊące, w tym;
1. wydatki jednostek budŊetowych, w tym;
1.2 wydatki związane
z realizacją ich statutowych
zadań
2. ņwiadczenia na rzecz osób
fizycznych
85213

Wydatki
zwiĉkszezmniejszenie planu
nie planu
w zł.
w zł.
7
8
72 057,00

72 047,00
2 161,00
2 161,00

69 886,00

10,00

10,00

10,00

0,00
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*wydatki bieŊące, w tym;
10,00
1. wydatki jednostek budŊeto10,00
wych, w tym;
1.2 wydatki związane
10,00
z realizacją ich statutowych
zadań
OGÓŁEM
72 057,00
72 057,00
* BudŊet Gminy sporządzany jest w programie BeSTi@ w związku, z czym wystĉpuje niezgodnoņć w grupach
wydatków bieŊących pomiĉdzy tym, w jaki sposób w/w program grupuje niektóre wydatki, a tym jak są one ujmowane w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz ņrodków pochodzących ze ňródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38,
poz. 207, z póňn. zm.). Niezgodnoņć ta w przypadku BudŊetu Gminy Podegrodzie na 2011 r. dot. m,in. wydatków
rozdziału 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre ņwiadczenia
z pomocy społecznej, niektóre ņwiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajĉciach w centrum integracji społecznej, w którym to rozdziale wydatki zgodnie z rozporządzeniem winny być ujmowane jako wydatki na
wynagrodzenia i składki od nich naliczane natomiast program BeSTi@ wykazuje je w grupie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostki (błĉdne grupowanie § 4130)
Przewodniczący Rady Gminy Podegrodzie
mgr Dariusz Kowalczyk
Załącznik nr 6
do uchwały Nr XIV/144/2011
Rady Gminy Podegrodzie
z dnia 30 listopada 2011 r.
Dochody z opłat i kar pieniĉŊnych za korzystanie ze ņrodowiska w 2011 rok oraz wydatki na finansowanie zadań
w zakresie ochrony ņrodowiska
Dz.

Rozd.

§

900
90019
0690

90002

90003

90095

Nazwa
Gospodarka komunalna i ochrona ņrodowiska
dochody, w tym;
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem ņrodków
z opłat i kar za korzystanie ze ņrodowiska
1. wpływy z róŊnych opłat
ňródło dochodów
1) wpływy z Urzĉdu Marszałkowskiego
2) wpływy z opłat (w tym opłaty za korzystanie ze ņrodowiska)
3) wpływy z opłat i kar od osób prawnych (za usuwanie
i niszczenie drzew i krzewów)
wydatki bieŊące, w tym:
Gospodarka odpadami
wydatki bieŊące, w tym;
1. wydatki jednostek budŊetowych, w tym;
1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Oczyszczanie miast i wsi
wydatki bieŊące, w tym;
1. wydatki jednostek budŊetowych, w tym;
1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Pozostała działalnoņć
wydatki bieŊące, w tym;
1. wydatki jednostek budŊetowych, w tym;
1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
działania;
1) edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównowaŊonego rynku
2) urządzenie terenów zieleni i zadrzewień, zakrzewień
i parków

Plan dochodów
50 000
50 000
50 000

Plan wydatków
50 000

50 000

50 000
5 500
5 500
5 500
5 500
34 000
34 000
34 000
34 000
10 500
10 500
10 500
10 500
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3) realizacja przedsiĉwziĉć związanych z gospodarką odpadami
4) wspieranie działań przeciwdziałających zanieczyszczeniom
5) dofinansowanie badania gleb w ramach badania stanu
ņrodowiska
6) inne
Ogółem

50 000

50 000

Przewodniczący Rady Gminy Podegrodzie
mgr Dariusz Kowalczyk
Załącznik nr 7
do uchwały Nr XIV/144/2011
Rady Gminy Podegrodzie
z dnia 30 listopada 2011 r.
Wykaz programów i projektów realizowanych w 2011 r. z udziałem ņrodków zagranicznych niepodlegających
zwrotowi
I. Programy inwestycyjne

Lp.

1.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Program jego cel
i zadania

2.
Rozbudowa
kanalizacji
sanitarnej
wraz
z przyłącza
mi oraz
wodociągu
wraz
z przyłącza
mi
w miejscow
oņci Brzezna
w Gminie
Podegrodzie
(PROW)
Przebudowa
centrum wsi
Brzezna
(PROW)
Przebudowa
centrum wsi
Podegrodzie
(PROW)
ŅcieŊka
historyczno
- turystyczna "Podegrodzie
przez wieki"
(PROW)
Przeciwdziałanie
wykluczeniu
cyfrowemu Internet
szansą na
lepszy start
w przyszłoņć
dla uczniów
Małopolski
(POIG)
Modernizacja i remont
Szkoły
Podstawowej
w Olszanie
na potrzeby
stworzenia
centrum
kulturalno sportowo rekreacyjnego
(MRPO)

Jednostka
organizacyjna
realizująca
program

Okres
realizacji
programu

Dział

Rozdział

Łączne
nakłady
finansowe

Wysokoņć wydatków w 2011 r.
ņrodki
budŊetu
ņrodki
Gminy
budŊetu
(wydatki
państwa
niekwalifikowalne)
8.
9.
10.
490 945,93
20 000,00

ņrodki budŊetu Gminy
(wydatki
kwalifikowalne)

3.
Urząd
Gminy
Podegrodzie

4.
2008 2011

5.
010

6.
01010

7.
4 803 779,92

Urząd
Gminy
Podegrodzie
Urząd
Gminy
Podegrodzie
Urząd
Gminy
Podegrodzie

2011 2012

600

60016

458 220,13

2 521,00

2011 2012

600

60016

676 369,98

2011

630

63095

Urząd
Gminy
Podegrodzie

2011 2013

720

Urząd
Gminy
Podegrodzie

2009 2011

801

ņrodki
z budŊetu
Unii Europejskiej

Wydatki
w 2012 2013 r.

11.
1 134 356,05

12.
1 528 309,16

4 305,00

7 479,00

443 915,13

2 507,00

4 920,00

7 493,00

661 449,98

151 898,85

63 095,85

57,00

88 746,00

72095

8,17

8,17

80101

1 747 725,77

868 959,42

20 874,00

778 222,35

Dziennik Urzĉdowy
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7.

Budowa
zintegrowanego
systemu
informacji
i zarządzani
a zbiorami
33 bibliotek
publicznych
w woj.
Małopolskim
z zuŊyciem
technologii
teleinformatycznych
(MRPO)
R-m

Urząd
Gminy
Podegrodzie

2011 2013

921
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10 576,70

10 576,70

7 848 579,52

1 438 614,07

50 156,00

2 016 296,40

2 633 674,27

I. Programy nieinwestycyjne
Lp
.

Program jego cel
i zadania

1.
1.

2.
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Internet
szansą na
lepszy start
w przyszłoņć
dla uczniów
Małopolski
(POIG)*
Jarmark
lachowski
(PROW)

2.

3.

4.

5.

6.

„Podegrodzko
wioska to
daleko słynie
…” – akcja
promocyjna
Gminy
Podegrodzie
(PROW)
Czas na
aktywizacjĉ
społeczno zawodową
w gminie
Podegrodzie
(POKL)
Daj sobie
szansĉ (POKL)

Strzał
w dziesiątkĉ
(POKL)
R-m

Jednostka
organizacyjna
realizująca
program

Okres
realizacji
programu

Dzia
ł

Rozdział

3.
Urząd
Gminy
Podegrodzie

4.
2011 2013

5.
720

6.
72095

7.
19 247,54

Urząd
Gminy
Podegrodzie
Urząd
Gminy
Podegrodzie

2011

750

75075

33 932,83

13 742,12

20102011

750

75075

29 098,79

3 139,46

2009 2013

853
852

85395
85214

602 289,92

2011

853

85395

2011

853

85395

Oņrodek
Pomocy
Społecznej
w Podeg
rodziu
Urząd
Gminy
Podegrodzie
Urząd
Gminy
Podegrodzie

Łączne
nakłady
finansowe

ņrodki budŊetu Gminy
(wydatki
kwalifikowalne)
8.

Wysokoņć wydatków w 2011 r.
ņrodki
ņrodki
budŊetu
budŊetu
Gminy
państwa
(wydatki
niekwalifikowalne)
9.
10.

ņrodki
z budŊetu
Unii Europejskiej

11.

53,63

2 690,71

4 226,17

1 985,41

173 415,31

141 200,00

21 180,00

120 020,00

211 000,00

31 650,00

179 350,00

54 815,41

494 511,48

45 433,95

12.
19 193,91

17 500,00

28 498,74

1 036 769,08

Wydatki
w 2012 2013 r.

2 690,71

148 878,80
24 175,71

192 248,42

Przewodniczący Rady Gminy Podegrodzie
mgr Dariusz Kowalczyk
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Załącznik nr 8
do uchwały Nr XIV/144/2011
Rady Gminy Podegrodzie
z dnia 30 listopada 2011 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2011 roku z budŊetu Gminy Podegrodzie
Dz.

Rozdz.

Nazwa

rodzaj dotacji z budŊetu

dla jednostek
sektora finansów
publicznych

1
600

2

4

5

60013

3
Transport i łącznoņć
Drogi publiczne wojewódzkie

60014

Drogi publiczne powiatowe

72095

Informatyka
Pozostała działalnoņć

75412

Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpoŊarowa
Ochotnicze straŊe poŊarne

720

754

dotacja celowa na pomoc finansową
udzielaną miĉdzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
(§ 6300) - pomoc dla Województwa
Małopolskiego
dotacja celowa na pomoc finansową
udzielaną miĉdzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
(§ 6300) - pomoc dla Powiatu Nowosądeckiego
dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania
bieŊące realizowane na podstawie
porozumień (umów) miĉdzy jednostkami samorządu terytorialnego
(§ 2339) oraz dotacje celowe przekazane do samorządu województwa
na inwestycje i zakupy inwestycyjne
realizowane na podstawie porozumień (umów) miĉdzy jednostkami
samorządu terytorialnego (§ 6639) Województwo Małopolski

dla jednostek
spoza sektora
finansów
publicznych
6

499 167
470 000

29 167

61,80
61,80

40 900

dotacja celowa z budŊetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820) - Ochotnicza StraŊ
PoŊarna w Olszance
dotacja celowa z budŊetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820) - Ochotnicza StraŊ
PoŊarna w Podegrodziu
dotacja celowa z budŊetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820) - Ochotnicza StraŊ
PoŊarna w Brzeznej - Litaczu
dotacja celowa z budŊetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820) - Ochotnicza StraŊ
PoŊarna w Gostwicy
dotacja celowa z budŊetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820) - Ochotnicza StraŊ
PoŊarna w Brzeznej

40 900
5 000

1 000

1 000

1 400

3 000
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dotacja celowa z budŊetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820) - Ochotnicza StraŊ
PoŊarna w Długołĉce - Ņwierkli
dotacje celowe z budŊetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2820) - Ochotnicza StraŊ
PoŊarna w Juraszowej
dotacje celowe z budŊetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2820) - Ochotnicza StraŊ
PoŊarna w Chochorowicach
dotacja celowa z budŊetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820) - Ochotnicza StraŊ
PoŊarna w Naszacowicach
dotacja celowa z budŊetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820) - Ochotnicza StraŊ
PoŊarna w Olszanie
dotacja celowa z budŊetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820) - Ochotnicza StraŊ
PoŊarna w Podrzeczu
dotacja celowa z budŊetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 6320) - Ochotnicza StraŊ
PoŊarna w Brzeznej - Litaczu
dotacja celowa z budŊetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 6320) - Ochotnicza StraŊ
PoŊarna w Mokrej Wsi
801
80102

Oņwiata i wychowanie
Szkoły podstawowe specjalne

80103

Oddziały przedszkolne
w szkołach podstawowych

80104

Przedszkola

dotacje celowe przekazane gminie
na zadania bieŊące realizowane na
podstawie porozumień (umów)
miĉdzy jednostkami samorządu
terytorialnego
(§ 2310) - Gmina Nowy Sącz
dotacje celowe przekazane gminie
na zadania bieŊące realizowane na
podstawie porozumień (umów)
miĉdzy jednostkami samorządu
terytorialnego
(§ 2310) - Gmina Nowy Sącz

2 000

4 000

5 000

2 000

3 000

1 500

7 000

5 000

235 200
33 000

5 000

197 200
dotacja podmiotowa z budŊetu dla
niepublicznej jednostki systemu
oņwiaty (§ 2540)
dotacje celowe przekazane gminie
na zadania bieŊące realizowane na
podstawie porozumień (umów)
miĉdzy jednostkami samorządu
terytorialnego
(§ 2310) - Gmina Stary Sącz

107 140

55 200

97 700
97 700

Dziennik Urzĉdowy
Województwa Małopolskiego Nr 578

80106

851
85153

85154

85195

854
85404

921
92109

92116

Inne formy wychowania
przedszkolnego
Ochrona zdrowia
Zwalczanie narkomanii

– 40614 –
dotacje celowe przekazane gminie
na zadania bieŊące realizowane na
podstawie porozumień (umów)
miĉdzy jednostkami samorządu
terytorialnego
(§ 2310) - Gmina Nowy Sącz
dotacja podmiotowa z budŊetu dla
niepublicznej jednostki systemu
oņwiaty (§ 2540)

Edukacyjna opieka wychowawcza
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
Domy i oņrodki kultury, ņwietlice i kluby

142 000

9 440

3 000

23 000
5 000

3 000

15 000

dotacja celowa z budŊetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2360)

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Pozostała działalnoņć

Poz. 6457

dotacje celowe przekazane gminie
na zadania bieŊące realizowane na
podstawie porozumień (umów)
miĉdzy jednostkami samorządu
terytorialnego
(§ 2310) - Gmina Nowy Sącz
dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŊące realizowane na podstawie porozumień
(umów) miĉdzy jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) - Powiat Nowosądecki
dotacja celowa z budŊetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2360)
dotacja celowa z budŊetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2360)

1 500

1 500

15 000

3 000

47 000
dotacje celowe przekazane gminie
na zadania bieŊące realizowane na
podstawie porozumień (umów)
miĉdzy jednostkami samorządu
terytorialnego
(§ 2310) - Gmina Nowy Sącz
dotacje celowe przekazane gminie
na zadania bieŊące realizowane na
podstawie porozumień (umów)
miĉdzy jednostkami samorządu
terytorialnego
(§ 2310) - Gmina Łącko

33 000

14 000

750 300
dotacja podmiotowa z budŊetu dla
samorządowej instytucji kultury
(§ 2480) - Gminny Oņrodek Kultury
w Podegrodziu

Biblioteki
dotacja podmiotowa z budŊetu dla
samorządowej instytucji kultury
(§ 2480) - Biblioteka Gminna
w Podegrodziu
Dotacje celowe z budŊetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych innych jednostek
sektora finansów publicznych
(§ 6229) - Biblioteka Gminna
w Podegrodziu

555 000

195 300,00
184 723,30

10 576,70

20 000

Dziennik Urzĉdowy
Województwa Małopolskiego Nr 578
92120

926
92605

Ochrona zabytków i opieka
nad zabytkami

Kultura fizyczna
Zadania
w zakresie kultury fizycznej

– 40615 –

Poz. 6457,6458

dotacje celowe z budŊetu na finansowanie lub dofinansowanie prac
remontowych i konserwatorskich
obiektów zabytkowych przekazane
jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
(§ 2720)

20 000

95 000
95 000

dotacja celowa z budŊetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2360)

Ogółem

1 534 728,80

286 040,00

Przewodniczący Rady Gminy Podegrodzie
mgr Dariusz Kowalczyk
6457

6458
6458

UCHWAŁA NR XIV/147/2011
RADY GMINY PODEGRODZIE
z dnia 30 listopada 2011 r.
w sprawie przyjĉcia „PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY PODEGRODZIE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŅĆ POŉYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2012”
Na podstawie art. 5 a ust 1 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 roku o działalnoņci poŊytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r.
Nr 234, poz.1536, z póňn. zm.) w zw. z art.18 ust. 2
pkt.15 ustawy z dania 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, z póňn. zm.) Rada Gminy Podegrodzie
uchwala co nastĉpuje:
§ 1. Przyjmuje siĉ „PROGRAM WSPÓŁPRACY
GMINY PODEGRODZIE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI
DZIAŁALNOŅĆ POŉYTKU PUBLICZNEGO NA ROK

2012”, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza siĉ Wójtowi
Gminy Podegrodzie.
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzĉdowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Podegrodzie
mgr Dariusz Kowalczyk

Dziennik Urzĉdowy
Województwa Małopolskiego Nr 578

– 40616 –

Poz. 6458
Załącznik
do uchwały Nr XIV/147/2011
Rady Gminy Podegrodzie
z dnia 30 listopada 2011 r.

Dziennik Urzĉdowy
Województwa Małopolskiego Nr 578

– 40617 –

Poz. 6458

Dziennik Urzĉdowy
Województwa Małopolskiego Nr 578

– 40618 –

Poz. 6458

Dziennik Urzĉdowy
Województwa Małopolskiego Nr 578

– 40619 –

Poz. 6458

Dziennik Urzĉdowy
Województwa Małopolskiego Nr 578

– 40620 –

Poz. 6458

Dziennik Urzĉdowy
Województwa Małopolskiego Nr 578

– 40621 –

Poz. 6458

Dziennik Urzĉdowy
Województwa Małopolskiego Nr 578

– 40622 –

Poz. 6458

Dziennik Urzĉdowy
Województwa Małopolskiego Nr 578

– 40623 –

Poz. 6458

Dziennik Urzĉdowy
Województwa Małopolskiego Nr 578

– 40624 –

Poz. 6458

Dziennik Urzĉdowy
Województwa Małopolskiego Nr 578

– 40625 –

Poz. 6458

Dziennik Urzĉdowy
Województwa Małopolskiego Nr 578

– 40626 –

Poz. 6458

Dziennik Urzĉdowy
Województwa Małopolskiego Nr 578

– 40627 –

Poz. 6458

Dziennik Urzĉdowy
Województwa Małopolskiego Nr 578

– 40628 –

Poz. 6458

Przewodniczący Rady Gminy Podegrodzie
mgr Dariusz Kowalczyk

Dziennik Urzĉdowy
Województwa Małopolskiego Nr 578

– 40629 –

Poz. 6458

Przewodniczący Rady Gminy Podegrodzie
mgr Dariusz Kowalczyk

6458

Dziennik Urzĉdowy
Województwa Małopolskiego Nr 578

– 40630 –

Poz. 6459,6460

6459
6459

UCHWAŁA NR XIV/150/2011
RADY GMINY PODEGRODZIE
z dnia 30 listopada 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały nr 156/XXVI/2005 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 17 stycznia 2005 roku w sprawie
uchwalenia Statutu Oņrodka Pomocy Społecznej w Podegrodziu
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art.40 ust.2 pkt.2
oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r.,
Nr 142, poz. 1591) w zw. z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 157, poz. 1240, z póňn. zm.) oraz w zw. z art. 110
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r., Nr 175, poz. 1362
z póňn. zm.) uchwala siĉ, co nastĉpuje:

„7. Obsługa organizacyjno - techniczna zespołu interdyscyplinarnego"
3) W § 10 po ustĉpie 6 dodaje siĉ ustĉpy od 7 do 10
w nastĉpującym brzmieniu:
„7. Przyznawanie i wypłacanie ņwiadczeń rodzinnych,
8. Przyznawanie i wypłacanie ņwiadczeń alimentacyjnych,
9. Prowadzenie postĉpowań w sprawie dłuŊników
alimentacyjnych i wydawanie w tych sprawach
decyzji w zakresie objĉtym ustawą z dnia 7 wrzeņnia 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do
alimentów.

§ 1. W Statucie Oņrodka Pomocy Społecznej
w Podegrodziu, stanowiącym załącznik do uchwały
Nr 156/XXVI/2005 Rady Gminy Podegrodzie z dnia
17 stycznia 2005 roku (Dziennik Urzĉdowy Województwa Małopolskiego Nr 118, poz.779 z póňniejszymi zm.)
wprowadza siĉ nastĉpujące zmiany:

10. Prowadzenie postĉpowań w sprawach z zakresu
wspierania rodziny i wydawanie w tych sprawach
decyzji, a takŊe ustanawianie rodziny wspierającej
oraz zawieranie i rozwiązywanie umów z rodzinami wspierającymi okreņlających zasady zwrotu
kosztów związanych z udzielaniem pomocy."

1) w § 1 po ustĉpie 7 dodaje siĉ ustĉpy od 8 do 12
w nastĉpującym brzmieniu:
„8. Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o ņwiadczeniach rodzinnych(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r.,
Nr 139 poz 992 z póňn. zm.),
9. Ustawy z dnia 7 wrzeņnia 2007r. o pomocy osobom
uprawnionym do alimentów (tekst jednolity: Dz. U.
z 2009r. Nr 1, poz.7 z póňn. zm.),
10. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180,
poz. 1493 z póňn. zm.),.
11. Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastĉpczej (Dz. U. Nr 149,
Poz. 887) .,
12. Innych bezwzglĉdnie obowiązujących przepisów
prawa."

§ 2.
Pozostałe
postanowienia
uchwały
Nr 156/XXVI/2005 Rady Gminy Podegrodzie z dnia
17 stycznia 2005 roku pozostają bez zmian.
§ 3. Wykonanie Uchwały powierza siĉ Kierownikowi Oņrodka Pomocy Społecznej w Podegrodziu.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzĉdowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w Ŋycie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia, przy czym
zmiany Statutu Oņrodka Pomocy Społecznej w Podegrodziu polegające na dodaniu ustĉpu 11 w paragrafie
1 oraz ustĉpu 10 w paragrafie 10, wchodzą w Ŋycie nie
wczeņniej niŊ z dniem 1 stycznia 2012 r.

2) W § 9 po ustĉpie 6 dodaje siĉ ustĉp 7 w nastĉpującym
brzmieniu:

Przewodniczący Rady Gminy Podegrodzie
mgr Dariusz Kowalczyk

6459

6460
6460

UCHWAŁA NR X/66/2011
RADY GMINY SŁABOSZÓW
z dnia 9 listopada 2011 r.
w sprawie przyjĉcia zmian w statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Słaboszowie z siedzibą w Janowicach
Na podstawie art.. 18 ust. 1 pkt 15 Ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. Nr 142 poz.. 1591 z 2001 r. z póňn. zm.) oraz
art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku
o bibliotekach (Dz. U. Nr 85 poz. 539 z póňn. zm.) Rada
Gminy uchwala co nastĉpuje:
§ 1. Przyjąć nastĉpujące zmiany w statucie Gminnej
Biblioteki Publicznej w Słaboszowie z siedzibą w Janowicach wprowadzonego uchwałą Nr XVIII/122/ 04 Rady

Gminy w Słaboszowie z dnia 29 czerwca 2004 roku
(Dz. Urz. Woj. Małop. Nr 236 poz. 2635).
1. §1. Statutu otrzymuje brzmienie: „Gminna Biblioteka
Publiczna w Słaboszowie z siedzibą w Kalinie Wielkiej zwana dalej „Biblioteką” działa na podstawie:
-

Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach
(Dz. U. Nr 85, poz. 539 z póňn. zm.),

Dziennik Urzĉdowy
Województwa Małopolskiego Nr 578
-

– 40631 –

Ustawy z dnia 25 paňdziernika o organizowaniu
i prowadzeniu działalnoņci Kulturalnej (Dz. U.
z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z póňn. zm.),
Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r.
z póňn. zm.),
Niniejszego statutu.”

2. § 2. ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Siedzibą Biblioteki
jest budynek o numerze 62 stanowiący własnoņć
Gminy Słaboszów, połoŊony w miejscowoņci Kalina
Wielka.”

Poz. 6460,6461,6462

3. § 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Biblioteka moŊe
prowadzić czytelnie, oddziały dla dzieci, filie biblioteczne, punkty biblioteczne oraz inne formy udostĉpniania zbiorów bibliotecznych.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza siĉ kierownikowi
Gminnej Biblioteki Publicznej w Słaboszowie .
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 14 dni od
ogłoszenia w Dzienniku Urzĉdowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Kuņpiel

6460

6461
6461

UCHWAŁA NR X/67/2011
RADY GMINY SŁABOSZÓW
z dnia 9 listopada 2011 r.
w sprawie likwidacji Filii Bibliotecznej w Kalinie Wielkiej
Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 9 lit h ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591. z póňn. zm.) oraz
art. 22 ustawy z dnia 25 paňdziernika o organizowaniu
i prowadzeniu działalnoņci kulturalnej (tekst jednolity
Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z póŊn. zm.) i art. 13
ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 o bibliotekach (Dz.
U. Nr 85, poz. 539 z póňn. zm.) Rada Gminy uchwala co
nastĉpuje:

§ 2. Wykonanie uchwały powierza siĉ kierownikowi
Gminnej Biblioteki Publicznej w Słaboszowie.
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 14 dni od
ogłoszenia w Dzienniku Urzĉdowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Kuņpiel

§ 1. Likwiduje siĉ Filiĉ Biblioteczną w Kalinie Wielkiej wchodzącą w skład sieci bibliotecznej Gminnej Biblioteki Publicznej w Słaboszowie z siedzibą w Janowicach z dniem 30 listopada 2011 r. z mocą obowiązującą
do dnia 31. 12. 2011 r. roku.
6461

6462
6462

UCHWAŁA NR X/68/2011
RADY GMINY SŁABOSZÓW
z dnia 9 listopada 2011 r.
w sprawie okreņlenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajĉć dla nauczycieli zatrudnionych
w szkołach prowadzonych przez Gminĉ Słaboszów realizujących obowiązki okreņlone dla stanowisk o róŊnym
tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z póňn. zm./ oraz art. 42
ust. 7 pkt 3 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia
1982 r. – Karta Nauczyciela /Dz. U. z 2006 r. Nr 97,
poz. 674, z póňn. zm./ Rada Gminy w Słaboszowie
uchwala, co nastĉpuje:
§ 1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajĉć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
prowadzonych bezpoņrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, nauczycieli zatrudnionych
w pełnym wymiarze zajĉć, realizujących obowiązki okreņlone dla stanowisk o róŊnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin ustala siĉ proporcjonalnie
w odniesieniu do łącznej liczby godzin realizowanych
przez nauczyciela i sumy cząstkowych etatów ustalo-

nych dla kaŊdego rodzaju zajĉć, z zaokrągleniem do
pełnych godzin.
§ 2. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajĉć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
nauczycieli, zatrudnionych w pełnym wymiarze, realizujących zajĉcia w oddziałach przedszkolnych w grupach
mieszanych
obejmujących
dzieci
szeņcioletnie
i młodsze, stanowi sumĉ iloczynów stosunków liczby
dzieci danej grupy wiekowej do ogólnej liczby dzieci
w oddziale i odpowiednich obowiązkowych tygodniowych wymiarów godzin ustawowo ustalonych dla danego stanowiska, zaokrągloną do pełnych godzin.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza siĉ Wójtowi
Gminy.
§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXIII/229/02 Rady
Gminy w Słaboszowie z dnia 28 lutego 2002 r.

Dziennik Urzĉdowy
Województwa Małopolskiego Nr 578

– 40632 –

w sprawie okreņlenia tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajĉć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych nauczycieli róŊnych przedmiotów, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminĉ
Słaboszów /Dz. Urz. Województwa Małopolskiego Nr 58,
poz. 952/.

Poz. 6462

§ 5. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzĉdowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Kuņpiel

6462

• Informacja o warunkach rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urzĉdowego:
Dziennik rozpowszechniany jest w drodze prenumeraty pełnej lub ograniczonej.
Reklamacje z powodu nieotrzymania poszczególnych numerów w prenumeracie pełnej naleŊy 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 nastĉpnego kolejnego
numeru, zgłoszenie po tym terminie nie bĉdzie uwzglĉdnione.
• Informacja o czasie i miejscu, w którym wyłoŊone są do powszechnego wglądu zbiory Dziennika Urzĉdowego wraz ze skorowidzami:
Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli Małopolskiego Urzĉdu Wojewódzkiego w Krakowie, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22, p. 220,
w czasie pracy Małopolskiego Urzĉdu Wojewódzkiego.
Wydawca: Wojewoda Małopolski
Redakcja: Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli Urzĉdu 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 Urzĉdowym Województwa Małopolskiego.
Skład Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli Małopolskiego Urzĉdu Wojewódzkiego w Krakowie
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