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Burmistrza Gminy Ciężkowice z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciężkowicach

40634

Rady Gminy w Gnojniku z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie upoważnienia
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnojniku do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów na terenie Gminy Gnojnik

40636

Rady Gminy Gołcza z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego za grunty użytkowane rolniczo, a stanowiących własność Gminy Gołcza

40637

Rady Miejskiej w Kętach z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętach

40637

Rady Miejskiej w Kętach z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie zmian w Statucie Domu Kultury w Kętach

40638

Rady Gminy Korzenna z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie określenia zasad
wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego
przez Wójta Gminy Korzenna

40639

Rady Gminy Korzenna z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie górnych stawek
opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów
komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

40640

Rady Gminy Michałowice z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie zatwierdzenia
taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujących na terenie Gminy Michałowice

40640

Rady Gminy Moszczenica z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie wysokości
opłat ponoszonych przez mieszkańców zakłady i instytucje użyteczności publicznej w Gminie Moszczenica za zrzut i unieszkodliwianie ścieków komunalno – bytowych

40643

Rady Gminy Moszczenica z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi usuwania, unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz zasad ich rozliczania

40644

Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 listopada 2011 r.
w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika
z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym
jest Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna

40645

Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie
powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do
spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Rzepiennik Strzyżewski oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

40645

Rady Gminy Siepraw z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami Gminy Siepraw na lata 2011 – 2015”

40649

Rady Miejskiej w Skale z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie: zatwierdzenia
taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujących na terenie Gminy Skała

40701
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Rady Miejskiej w Skale z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie określenia stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie
usuwania odpadów komunalnych na terenie Gminy Skała

40704

Rady Miejskiej w Skale z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie programu
współpracy Gminy Skała z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2012 roku

40704

Rady Gminy Spytkowice z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zatwierdzenia
taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę realizowanego przez Gminny
Zakład Usług Wodnych w Spytkowicach na terenie Gminy Spytkowice

40709

Rady Gminy Spytkowice z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zatwierdzenia
taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków realizowane przez Gminny Zakład
Usług Wodnych w Spytkowicach na terenie Gminy Spytkowice

40710

Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie zatwierdzenia taryf cen i opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na rok 2012

40710

Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia
górnych stawek opłat ponoszonych za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz wywozu nieczystości na terenie Gminy
Sułkowice

40711
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UCHWAŁA NR XIII/82/11
BURMISTRZA GMINY CIĘŻKOWICE
z dnia 30 listopada 2011 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciężkowicach
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt 2
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.) oraz art. 110 ust 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r.
o pomocy społecznej (tekst jednolity z 2009r. Dz.U.
Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.), Rada Miejska w Ciężkowicach uchwala, co następuje:
§ 1. Nadaje się Statut Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ciężkowicach stanowiący załącznik do niniejszej
Uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Gminy Ciężkowice oraz Kierownikowi Ośrodka Pomocy
Społecznej w Ciężkowicach.
§ 3. Tracą moc uchwały:
1. Uchwała Nr XXXIV/299/02 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie Statutu

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciężkowicach.
2. Uchwała Nr XXI/169/04 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 7 czerwca 2004r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciężkowicach.
3. Uchwała Nr V/46/07 Rady Miejskiej w Ciężkowicach
z dnia 11 kwietnia 2007 r. w sprawie zmiany Statutu
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciężkowicach.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Ciężkowicach
Zdzisław Szczerba
Załącznik
do uchwały Nr XIII/82/11
Burmistrza Gminy Ciężkowice
z dnia 30 listopada 2011 r.

Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciężkowicach
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1.
1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciężkowicach zwany
dalej "Ośrodkiem" jest samorządową jednostką or-

ganizacyjną Gminy Ciężkowice utworzoną celem realizacji własnych i zleconych gminie zadań z zakresu
pomocy społecznej.
2. Ośrodek nie posiada osobowości prawnej.
3. Obszarem działania Ośrodka jest Gmina Ciężkowice.
4. Siedziba Ośrodka mieści się w Ciężkowicach przy
ul. Tysiąclecia 19.
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5. Ogólny i bieżący nadzór nad działalnością Ośrodka
sprawuje Burmistrz Gminy Ciężkowice.
§ 2. Ośrodek działa w oparciu o przepisy prawne,
a w szczególności na podstawie:
1. Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.
(tekst jednolity z 2009r. Dz.U. Nr 175, poz. 1362
z późn. zm.),
2. Ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity z 2000 r.
Dz.U. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),
3. Ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r.
(tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.),
4. Ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (tekst jednolity z 2005r. Dz.U. Nr 249,
poz. 2104 z późn. zm.),
5. Ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r. (tekst jednolity z 2006r. Dz.U. Nr 139,
poz. 992 z późn. zm.),
6. Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dnia 7 września 2007r. (tekst jednolity z 2009 r.
Dz.U. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.),
7. Niniejszego statutu,
8. Innych aktów prawnych.
Rozdział 2
Cele i zadania Ośrodka
§ 3.
1. Cele działalności Ośrodka:
1) Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których nie są
one w stanie pokonać, wykorzystując własne
środki, możliwości i uprawnienia.
2) Zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych
osób i rodzin, oraz umożliwienie im bytowania
w warunkach odpowiadających godności człowieka.
3) Podejmowanie działań mających na celu doprowadzenie osób, rodzin do możliwie pełnego
usamodzielnienia oraz doprowadzenie do ich integracji ze środowiskiem.
2. Zadania Ośrodka:
1) Ośrodek realizuje zadania pomocy społecznej
wykonanie, których spoczywa na jednostkach
samorządu terytorialnego, określonych w ustawie o pomocy społecznej oraz przepisach wykonawczych jako zadania:
a) własne gminy o charakterze obowiązkowym,
b) własne gminy,
c) zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę,
2) Realizacja w/w zadań polega w szczególności na:
a) przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych
ustawą świadczeń,
b) pracy socjalnej,
c) prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej,
d) analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,
e) realizacji zadań wynikających z rozeznanych
potrzeb społecznych,
f) rozwijaniu nowych form pomocy społecznej
i samopomocy w ramach zidentyfikowania
potrzeb.

Poz. 6463

3. Ośrodek wykonuje zadania dodatkowe w zakresie:
1) ustalania, przyznawania i wypłacania świadczeń
rodzinnych,
2) prowadzenia postępowania wobec dłużników
alimentacyjnych oraz przyznawania pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
3) Realizacja projektów systemowych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego,
4) Ośrodek może wykonywać inne zadania określone jako zadania Ośrodka wynikające z przepisów
prawa.
4. Ośrodek współdziała i współpracuje w realizacji zadań
określonych w niniejszym rozdziale:
1) z Kościołem Katolickim i innymi kościołami,
związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami,
2) z Sądem Rodzinnym i Opiekuńczym,
3) z Powiatowym Urzędem Pracy,
4) z organizacjami pozarządowymi,
5) z placówkami oświatowo-wychowawczymi,
6) z innymi jednostkami w celu realizacji zadań
z zakresu pomocy społecznej.
Rozdział 3
Organizacja i zarządzanie w Ośrodku
§ 4.
1. Ośrodkiem jednoosobowo kieruje i reprezentuje go
na zewnątrz Kierownik jednostki.
2. Stosunek pracy nawiązuje i rozwiązuje z Kierownikiem
Ośrodka na zasadach wskazanych ustawą o pracownikach samorządowych Burmistrz Gminy Ciężkowice.
3. Zwierzchnikiem służbowym Kierownika Ośrodka jest
bezpośrednio Burmistrz Gminy Ciężkowice.
4. W razie nieobecności Kierownika zadania związane
z bieżącym zarządzaniem Ośrodkiem wykonuje
upoważniony przez Kierownika pracownik.
5. Pracownik, o którym mowa w ust. 4 w razie nieobecności Kierownika na podstawie upoważnienia Burmistrza wydaje decyzje administracyjne w sprawach
z zakresu powierzonych Ośrodkowi do realizacji zadań.
§ 5. Do obowiązków i uprawnień Kierownika Ośrodka
należy w szczególności:
1) zapewnienie właściwej organizacji pracy, dokonywanie podziału zadań dla poszczególnych stanowisk
pracy w tym ustalenie i opracowanie regulaminu organizacyjnego Ośrodka określającego szczegółową
organizację i funkcjonowanie Ośrodka,
2) wykonywanie czynności wynikających ze stosunku
pracy w stosunku do osób zatrudnionych w Ośrodku,
3) Kierownik Ośrodka pełni funkcję pracodawcy w stosunku do zatrudnianych w Ośrodku osób, podejmuje
decyzje kadrowe i dokonuje czynności w sprawach
z zakresu prawa pracy,
4) podejmowanie koniecznych decyzji w sprawach dotyczących merytorycznej działalności Ośrodka,
5) nadzór organizacyjny i służbowy nad zatrudnionymi
w Ośrodku pracownikami,
6) składanie Radzie Miejskiej w Ciężkowicach corocznego sprawozdania z działalności jednostki,
7) ustalanie zasad wynagradzania dla pracowników
Ośrodka na zasadach przewidzianych prawem oraz
opracowanie regulaminu wynagradzania dla jednostki,
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8) przestrzeganie praw i obowiązków wynikających
z ustawy o pracownikach samorządowych
9) dokonywanie okresowych ocen pracowników samorządowych zatrudnionych na urzędniczych stanowiskach na podstawie zarządzenia obowiązującego
w jednostce.
10) Prowadzenie kontroli zarządczej w zakresie ogółu
działań podejmowanych w Ośrodku dla zapewnienia
realizacji celów i zadań określonych w sposób zgodny z prawem.
11) Kierownik Ośrodka może wytaczać na rzecz obywateli powództwa o roszczenia alimentacyjne na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
§ 6. Szczegółowy zakres działania, strukturę organizacyjną, wewnętrzny podział zadań i odpowiedzialności
pracowników określa regulamin organizacyjny opracowany przez Kierownika.
Rozdział 4
Gospodarka finansowa i mienie

Poz. 6463,6464

5. Księgowość Ośrodka jest prowadzona zgodnie ze
stosownymi przepisami ustawy o rachunkowości
i finansach publicznych.
6. Księgowość Ośrodka jest prowadzona zgodnie ze
stosownymi przepisami ustawy o rachunkowości
i finansach publicznych.
§ 8. Działalność Ośrodka finansowana jest w zakresie zadań własnych ze środków budżetu gminy a także
otrzymanej dotacji do zadań własnych. W zakresie zadań zleconych finansowanie odbywa się ze środków
przydzielonych z budżetu państwa.
§ 9. Ośrodek może korzystać ze środków poza budżetowych, w tym z darowizn, zgodnie ze wskazanymi
celami ich przeznaczenia przez ofiarodawcę lub zgodnie
z zadaniami Ośrodka z zakresu pomocy społecznej.
§ 10. W zakresie prowadzenia gospodarki finansowej oraz gospodarowania powierzonym mieniem Ośrodek kieruje się zasadami rzetelności, celowości
i efektywności ich wykorzystania.
Rozdział 5
Postanowienia końcowe

§ 7.
1. Ośrodek jest jednostką budżetową, którego podstawą
działalności finansowej jest zatwierdzony przez Burmistrza Gminy Ciężkowice plan finansowy do budżetu Gminy Ciężkowice.
2. Obsługa księgowo- finansowa wykonywana jest przez
Ośrodek.
3. Ośrodek posiada wyodrębniony rachunek bankowy.
4. Ośrodek prowadzi rachunkowość w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz sporządza na ich
podstawie sprawozdawczość finansową.

§ 11. Zmiana postanowień Statutu wymaga zachowania trybu określonego dla jego uchwalenia.
§ 12. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym
Statucie stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązujące.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Ciężkowicach
Zdzisław Szczerba
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UCHWAŁA NR VIII/86/11
RADY GMINY W GNOJNIKU
z dnia 17 listopada 2011 r.
w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnojniku
do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
na terenie Gminy Gnojnik
Na podstawie art. 39 ust. 4 pkt 15, ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z p. zm.) w związku z art. 90m
ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity - Dz.U. z 2004r. nr 256, poz. 2572; oraz
art. 1. Ustawy z dnia 22 stycznia 2010r. o zmianie ustawy o systemie oświaty - Dz.U. nr 44 poz. 250) Rada
Gminy w Gnojniku uchwala co następuje:
§ 1.
1. Upoważnia się Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnojniku - Panią Annę Boczarską –
do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla
uczniów na terenie Gminy Gnojnik.
2. Załatwianie indywidualnych spraw z zakresu pomocy
materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
obejmuje między innymi:
6464

1) prowadzenie postępowań w sprawie przyznania
i wypłaty tych świadczeń,
2) gromadzenie wymaganej przez przepisy prawne
niezbędnej dokumentacji,
3) wydawanie decyzji administracyjnych przyznających lub odmawiających przyznania tych świadczeń,
4) nadzorowanie terminowej realizacji wypłat.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Gnojnik oraz Kierownikowi Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Gnojniku.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Ryszard Machał
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UCHWAŁA NR XIV/80/11
RADY GMINY GOŁCZA
z dnia 15 listopada 2011 r.
w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego za grunty użytkowane rolniczo,
a stanowiących własność Gminy Gołcza
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. a), art. 40 ust. 2
pkt 3) i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz.1591 ze
zmianami) Rada Gminy Gołcza uchwala, co następuje:

ca podstawą do zaoferowania przez uczestników
przetargu dalszych postąpień.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Gołcza.

§ 1. Rada Gminy w Gołczy mając na względzie właściwe gospodarowanie mieniem, stanowiącym własność Gminy Gołcza, ustala minimalne stawki czynszu
za dzierżawę nieruchomości stanowiących mienie
gminne w wysokościach podanych w tabeli, stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4. Traci moc uchwała Nr IX/47/07 Rady Gminy
w Gołczy z dnia 27 czerwca 2007r. w sprawie określenia
minimalnych stawek czynszu dzierżawnego za grunty
użytkowane rolniczo, a stanowiące mienie gminy Gołcza
oraz Uchwała Nr XII/64/07 Rady Gminy w Gołczy z dnia
30 października 2007 r. w sprawie zmiany uchwały
Nr IX/47/07 Rady Gminy w Gołczy z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie określenia minimalnych stawek
czynszu dzierżawnego za grunty użytkowane rolniczo,
a stanowiące mienie Gminy Gołcza.

§ 2.
1. Wysokość czynszu dzierżawnego ustalonego według
stawek określonych w załączniku do niniejszej
uchwały dotyczy zarówno wyłonienia dzierżawcy
w drodze przetargu (gdy okres dzierżawy przekracza
3 lata), jak i dzierżawy trwającej krótszy okres.
2. W przypadku dzierżawy nieruchomości w drodze
przetargu, czynsze minimalne ustalone tą uchwałą
są traktowane jako cena (czynsz) wywoławcza, będą-

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 rok.
Przewodniczący Rady Gminy Gołcza
Andrzej Dziubka
Załącznik
do uchwały Nr XIV/80/11
Rady Gminy Gołcza
z dnia 15 listopada 2011 r.

Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Klasa gruntu
RI
RII
RIIIa
RIIIb
RIVa
RIVb
RV
RVI
RVIZ
Ł i PsI
Ł i Ps II, III, IV, V, VI
Ls

Minimalny roczny czynsz za dzierżawę 1 ha gruntu
540,00 zł
492,00 zł
444,00 zł
372,00 zł
300,00 zł
222,00 zł
132,00 zł
54,00 zł
36,00 zł
72,00 zł
72,00 zł
48,00 zł
Przewodniczący Rady Gminy Gołcza
Andrzej Dziubka
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UCHWAŁA NR XIII/136/2011
RADY MIEJSKIEJ W KĘTACH
z dnia 25 listopada 2011 r.
w sprawie zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętach
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 579

– 40638 –

Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80,
poz. 717, nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,
Nr 116, poz. 1203 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,
poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337;
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173,
poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458;
z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28,
poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011r.
Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113), art. 110
ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(tekst jednolity: Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zmianami z 2009 r. Nr 202, poz. 1551, Nr 219, poz. 1706, Nr 221,
poz. 1738; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 229, Nr 81,
poz. 527, Nr 125, poz. 842; z 2011 r. Nr 81, poz. 440, Nr 106,
poz. 662) oraz w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r.
Nr 157, poz.1240 ze zmianami z 2010 r. Nr 28, poz. 146,
Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238,
poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) Rada Miejska w Kętach
uchwala, co następuje:

Poz. 6466,6467,6468

ca 2011 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kętach wprowadza się w § 3
następujace zmiany:
1) ust. 3 pkt 12 otrzymuje brzmienie: "12) prowadzenie
i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych,",
2) po ust. 4 dodaje sie ust. 5 w brzmieniu: "5. Ośrodek
realizuje zadania własne gminy i zadania zlecone
z zakresu administracji rządowej w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - wynikające
z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2011 r.
Nr 149, poz. 887)".
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Gminy Kęty.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Kętach
Eugeniusz Zawadzki

§ 1. W statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętach stanowiącym załącznik do Uchwały
Nr VIII/70/2011 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 3 czerw6466
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UCHWAŁA NR XIII/137/2011
RADY MIEJSKIEJ W KĘTACH
z dnia 25 listopada 2011 r.
w sprawie zmian w Statucie Domu Kultury w Kętach
Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i 2
pkt 2, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:
Dz.U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami: z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80,
poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,
Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128
i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111
i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157,
poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230
i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117,
poz. 679 i Nr 134, poz. 777) oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity: Dz.U.
z 2001 r. Nr 13 poz. 123, ze zmianami z: 2002 r. Nr 41,
poz. 364, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568
i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 11, poz. 96 i Nr 261,
poz. 2598, z 2005 r. Nr 131, poz. 1091 i Nr 132, poz. 1111,
z 2006 r. Nr 227, poz. 1658, z 2009 r. Nr 62, poz. 504)
Rada Miejska w Kętach uchwala, co następuje:
6467

§ 1. § 12 Statutu Domu Kultury w Kętach stanowiący załącznik do Uchwały nr XXII/204/2000 Rady Miejskiej
w Kętach z dnia 8 września 2000 r., dla którego ustalono
tekst jednolity Uchwałą Nr XVIII/151/2008 Rady Miejskiej
w Kętach z dnia 30 maja 2008r. otrzymuje brzmienie:
"1. Dom Kultury używa pieczęci o treści:
Dom Kultury w Kętach
ul. Żwirki i Wigury 2a
32-650 Kęty.
2. Pieczęć, o której mowa w ust. 1 może dodatkowo
zawierać informacje dotyczące Domu Kultury w Kętach o numerze telefonu, faksu, adresie email, adresie strony internetowej oraz o numerach NIP i REGON."
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Gminy Kęty.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Kętach
Eugeniusz Zawadzki
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UCHWAŁA NR XI/87/2011
RADY GMINY KORZENNA
z dnia 17 listopada 2011 r.
w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego
przez Wójta Gminy Korzenna
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g ustawy z dnia
8 marca 1990 oku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001
roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)Rada Gminy Korzenna uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach przez
Wójta Gminy Korzenna, działającego imieniem Gminy
Korzenna.
§ 2. W razie obejmowania przez Gminę Korzenna
udziałów lub akcji w spółkach tworzonych lub współtworzonych przez Gminę Korzenna lub w spółkach już
istniejących, do których Gmina Korzenna przystępuje
upoważnia się Wójta Gminy Korzenna do pokrywania
obejmowanych udziałów:
1) wkładami pieniężnymi w ramach kwot zabezpieczonych na ten cel w budżecie Gminy Korzenna na dany
rok budżetowy,
2) wkładami niepieniężnymi (aportem), którymi mogą
być w szczególności:
a) nieruchomości lub ich części
b) przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części
c) rzeczy ruchome
d) użytkowanie wieczyste
e) udziały, akcje, obligacje, wierzytelności
§ 3.
1. Wniesienie wkładu niepieniężnego w celu pokrycia
udziałów i akcji w spółkach winno być poprzedzone
wyceną wnoszonego mienia komunalnego. Wyceny
majątku będącego przedmiotem wkładu niepieniężnego dokonuje biegły rzeczoznawca posiadający
wymagane uprawnienia. Wyceny nie dokonuje się
w przypadku, gdy majątek będący przedmiotem
aportu został nabyty bezpośrednio przed wniesieniem aportu na podstawie faktury potwierdzającej jej
nabycie, bądź istnieje możliwość ustalenia jego wartości na podstawie ponoszonych nakładów.
2. Zgody Rady Gminy Korzenna wymaga zmiana wysokości kapitału zakładowego spółki, która spowoduje
utratę przez Gminę Korzenna pakietu kontrolnego
udziałów lub akcji, o ile Gmina Korzenna pakiet taki
posiadała przed zmianą kapitału.

2. Wycofanie udziałów i akcji w spółkach wymaga
uprzedniej zgody Rady Gminy Korzenna.
§ 5.
1. Upoważnia się Wójta Gminy Korzenna do zbywania
udziałów i akcji w spółkach.
2. Zbycie udziałów i akcji wymaga uprzedniej zgody
Rady Gminy Korzenna.
§ 6.
1. Udziały i akcje mogą być zbywane w trybie:
1) oferty ogłoszonej publicznie,
2) przetargu publicznego,
3) rokowań na podstawie publicznego zaproszenia.
2. Tryb publiczny wymaga ogłoszenia oferty publicznej,
zaproszenia do rokowań lub zaproszenia do przetargu publicznego w co najmniej jednym dzienniku
o zasięgu ogólnokrajowym.
3. Zbycie udziałów i akcji innym jednostkom samorządu
terytorialnego może nastąpić z pominięciem trybu
określonego w ust. 1.
§ 7. Przed zaoferowaniem do zbycia całości lub części
udziałów i akcji w spółkach dokonuje się analizy mającej
na celu ustalenie sytuacji prawnej majątku spółki, stanu
i perspektyw rozwoju przedsiębiorstwa spółki, oszacowania wartości przedsiębiorstwa oraz oceny realizacji obowiązków wynikających z tytułu wymagań ochrony środowiska. Dopuszcza się dokonanie analizy przez podmiot
zewnętrzny na podstawie zlecenia.
§ 8. O każdym wniesieniu, cofaniu lub zbyciu udziałów i akcji Wójt Gminy Korzenna informuje Radę Gminy
Korzenna na najbliższej sesji Rady Gminy następującej
po wniesieniu, cofnięciu bądź zbyciu udziałów i akcji.
Informacja zawiera dane o ilości oraz wartości wniesionych, cofniętych lub zbytych udziałów i akcji, a także do
jakiej spółki zostały wniesione, jakiej spółce cofnięte lub
w jakiej spółce zbyte.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Korzenna.
§ 10. Uchwała wchodzi wżycie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.

§ 4.
1. Upoważnia się Wójta Gminy Korzenna do wycofania
udziałów i akcji w spółkach wyłącznie w drodze ich
umorzenia, zgodnie z przepisami ustawy Kodeks
Spółek Handlowych.
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Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Kracoń
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UCHWAŁA NR XI/91/2011
RADY GMINY KORZENNA
z dnia 17 listopada 2011 r.
w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów
komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.,
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 2 i 4 ustawy
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r., Nr 236,
poz. 2008 z późn. zm.), Rada Gminy Korzenna uchwala co
następuje:
§ 1. Ustala się górne stawki opłat za:
1) odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości
zabudowanej budynkiem mieszkalnym zamieszkałym na stałe - w wysokości 2,50 zł miesięcznie od
każdej osoby zamieszkałej stale na terenie nieruchomości,
2) odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości
zabudowanej budynkiem mieszkalnym niezamieszkałym na stałe - w wysokości 15,00 zł brutto miesięcznie od nieruchomości,
3) odbieranie odpadów komunalnych od podmiotów
prowadzących działalność gospodarczą 90,00 zł brutto za 1 m,
4) opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport
nieczystości ciekłych w wysokości 25,00 zł brutto za
1 m.

§ 2. Liczba osób stale zamieszkujących na nieruchomości zostaje ustalona na podstawie danych z ewidencji ludności Urzędu Gminy Korzenna lub złożonego
przez właściciela nieruchomości oświadczenia.
§ 3. Górne stawki opłat za odbieranie odpadów komunalnych w sposób selektywny zostają pomniejszone
o 20 % wartości brutto o jakich mowa w § 1 pkt 1, 2, 3.
§ 4. Traci moc Uchwała nr XXXVIII/260/2009 Rady
Gminy Korzenna z dnia 30 października 2009 r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli
nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych
oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Korzenna.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2012 r.
Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Kracoń

6469

6470
6470

UCHWAŁA NR XIV/87/2011
RADY GMINY MICHAŁOWICE
z dnia 25 listopada 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
obowiązujących na terenie Gminy Michałowice.
Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity – Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) oraz art. 24
pkt 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858) Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się zgodnie z wnioskiem Zakładu
Wodociągów i Kanalizacji w Michałowicach, jako obowiązujące na terenie Gminy Michałowice taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej
uchwały.
§ 2. Taryfy obowiązują od dnia 1 stycznia 2012 roku
do dnia 31 grudnia 2012 roku.
§ 3. Tracą moc zapisy Uchwały Nr III/6/2010 Rady
Gminy Michałowice z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie

zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujących na terenie Gminy Michałowice.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Michałowice.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w miejscowej
prasie w terminie 7 dni od dnia podjęcia niniejszej
Uchwały.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Adam Bubka
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Załącznik
do uchwały Nr XIV/87/2011
Rady Gminy Michałowice
z dnia 25 listopada 2011 r.

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
1) Niniejsza taryfa stanowi zestawienie cen i stawek
opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków oraz określa warunki ich
stosowania obowiązujące na terenie gminy Michałowice na okres 12 miesięcy: od dnia 1.01.2012 r. do
dnia 31.12.2012 r.
Podstawa prawna opracowania taryfy:
- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
(tekst jednolity Dz.U. z 2006 Nr 123, poz. 858), zwana
dalej ustawą,
- Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku
o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków (Dz.U. Nr 127, poz. 886), zwane dalej rozporządzeniem.
Ceny i stawki opłat określone w niniejszej taryfie dotyczą odbiorców usług wodociągowo – kanalizacyjnych
z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenie ścieków. Zakład Wodociągów
i Kanalizacji w Michałowicach w ramach prowadzonej
działalności nie realizuje zadań z zakresu gospodarki
ściekami opadowymi i kanalizacją deszczową w związku
z powyższym taryfa nie zawiera ustaleń ceny za jednostkę miary powierzchni zanieczyszczonej o trwałej nawierzchni, z której odprowadzane są ścieki opadowe
i roztopowe kanalizacją deszczową, uwzględniającą
rodzaj i sposób zagospodarowania powierzchni. Niniejsza taryfa nie zawiera również ustalenia opłat za przekroczenia warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych, gdyż Zakład nie
odbiera ścieków przemysłowych. Zakład Wodociągów
i Kanalizacji w Michałowicach nie dołącza do niniejszego wniosku wieloletniego planu rozwoju i modernizacji
urządzeń wod – kan w związku z art. 27 ust. 7 Ustawy.
2) Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Michałowicach
prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do zapewnienia ciągłości dostaw i odpowiedniej jakości wody
oraz odprowadzania ścieków mając na uwadze
ochronę interesów odbiorców usług oraz wymagań
ochrony środowiska a także optymalizację kosztów.
Przedmiot działalności przedsiębiorstwa stanowi:
a) w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę: ujmowanie i dostarczanie wody usługobiorcom,
z którymi zawarto umowę, za pomocą urządzeń
wodociągowych,

b) w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków:
oczyszczanie i odprowadzanie ścieków dostarczonych przez usługobiorców, z którymi zawarto
umowy, za pomocą urządzeń kanalizacyjnych.
3) Taryfowa grupa odbiorców usług obejmuje odbiorców wyodrębnionych na podstawie charakterystyki
zużycia wody lub odprowadzanych ścieków, warunków zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków, a także na postawie sposobu rozliczeń za świadczone usługi. Uwzględniając
sposób korzystania z urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych oraz brak zróżnicowania kosztów zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków dla poszczególnych grup usługobiorców, występuje jedna
grupa taryfowa odbiorców, która obejmuje gospodarstwa domowe, odbiorców przemysłowych i pozostałych. Cena jest jednakowa i ma zastosowanie
do wszystkich odbiorców. Taryfa zawiera opłatę
abonamentową. Opłata ta została skalkulowana na
podstawie kosztów usługi rozliczenia i odczytu oraz
kosztów utrzymania w gotowości urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.
4) W rozliczeniach z odbiorcami usług obowiązują ceny
i stawki oraz zasady ich stosowania.
a) W rozliczeniach za dostarczoną wodę:
- cena – wyrażona w złotych za 1 m3 dostarczonej wody,
- stawka opłaty abonamentowej – nie zależnej
od ilości dostarczonej wody, płaconej za każdy
miesiąc bez względu na rozmiar dokonanego
poboru wody lub też jego całkowitego braku,
wyrażona w złotych za 1 odbiorcę/ miesiąc.
b) W rozliczeniach za odebrane ścieki:
- cena – wyrażona w złotych za 1 m3 odebranych ścieków,
- stawka opłaty abonamentowej – nie zależna
od ilości odebranych ścieków, płacona za każdy miesiąc, wyrażona w złotych za 1 odbiorcę/miesiąc. Dotyczy odbiorców usług korzystających z własnych źródeł zasilania w wodę.
c) Rozliczenie stawki za przyłączenie do urządzeń
wodociągowo – kanalizacyjnych będących w posiadaniu przedsiębiorstwa – wynika z kosztów
przeprowadzenia odbioru technicznego przyłącza
wybudowanego przez odbiorcę usług.
Do cen i stawek opłat (netto), zgodnie z § 1, pkt 9 do 12
rozporządzenia dolicza się podatek od towarów i usług
(VAT) wprowadzony odrębnymi przepisami.
d) Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę:

Lp.

Taryfowa Grupa odbiorców

Wyszczególnienie

0
1

1
Wszyscy odbiorcy zaopatrzeni w wodę prez
ZWIK w Michałowicach

2
Cena za dostarczoną
wodę

Cena/stawka
opłaty
netto
3
2,70

Jednostka
miary
4
zł/m3

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 579
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Stawka opłaty
abonamentowej

2,50

zł/odbiorcę/mi
esiąc

Cena/stawka
opłaty
netto
3
5,20

Jednostka
miary

2,50

zł/odbiorcę/mi
esiąc

e) Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzenie ścieków:
Lp.

Taryfowa Grupa odbiorców

Wyszczególnienie

0
1

1
Wszyscy odbiorcy odprowadzający ścieki do
urządzeń obsługiwanych przez ZWIK
w Michałowicach

2
Cena za
odprowadzone
ścieki
Stawka opłaty
abonamentowej

4
zł/m3

f) Wysokość stawek - pozostałe usługi:
Lp.

Taryfowa Grupa odbiorców

Wyszczególnienie

0
1

1
Odbiorca usługi

2
Stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń
wodociągowo-kanalizacyjnych

5) Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia
nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe
a) Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są
zgodnie z przepisami Ustawy i Rozporządzenia.
b) Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną
wodę i odprowadzone ścieki na warunkach
i w terminach określonych w umowie.
c) Opłata abonamentowa regulowana jest przez
Odbiorcę usług niezależnie od tego, czy Odbiorca
usług pobierał wodę lub odprowadzał ścieki
w okresie rozliczeniowym.
d) Opłaty abonamentowe dotyczą wszystkich odbiorców usług, bez względu na wyposażenie
w przyrządy pomiarowe.
e) Ilość dostarczonej do nieruchomości wody ustala
się na podstawie wskazań wodomierza głównego.
f) Także na podstawie wskazań wodomierza głównego ustala się, jako ilość równą dostarczonej wody,
ilość odebranych ścieków z nieruchomości.
g) Ilość ścieków w budynkach wyposażonych w urządzenia pomiarowe ustala się na podstawie wskazań
tych urządzeń.
Taryfowa grupa odbiorców usług
0
Wszyscy odbiorcy zaopatrzeni w wodę przez ZWIK
w Michałowicach

Stawka opłaty
netto
3
50,00

Jednostka
miary
4
szt.

h) Ilość odprowadzonych ścieków w rozliczeniach
z odbiorcami usług, którzy zainstalowali na własny
koszt wodomierz dodatkowy, ustalana jest w wysokości różnicy odczytów wodomierza głównego
i wodomierza dodatkowego.
i) W przypadku braku wodomierza głównego, ilość
wody dostarczonej do nieruchomości ustala się
w oparciu o przeciętne normy zużycia wody,
określone odrębnym przepisem prawa, a ilość
ścieków w takim przypadku jako równą ilości
wody wynikającej z norm.
W przypadku niesprawności wodomierza głównego,
ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego
zużycia wody w okresie 6 miesięcy przed stwierdzeniem
niesprawności wodomierza, a gdy nie jest to możliwe,
z uwagi na brak poboru lub zmniejszony pobór wody
w tym okresie – na podstawie średniego zużycia wody
w analogicznym okresie roku ubiegłego. Tak ustalona ilość
stanowi równocześnie o ilości dostarczonych ścieków
w budynku nie wyposażonym w urządzenie pomiarowe.
6) Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców
a) Zaopatrzenie w wodę
Zakres świadczonych usług
1
Zbiorowe zaopatrzenie w wodę (pobór, dostarczenie)
nieruchomości dla celów spożycia i socjalno-bytowych,
zakładów przemysłowych i usługowych

b) Odprowadzanie ścieków
Taryfowa grupa odbiorców usług
0
Wszyscy odbiorcy odprowadzający ścieki do urządzeń obsługiwanych przez ZWIK w Michałowicach

Zakres świadczonych usług
1
Zbiorowe odprowadzanie ścieków (oczyszczanie, odprowadzanie) z budynków mieszkalnych i socjalno-bytowych,
z zakładów przemysłowych i usługowych

7) Określone w taryfie ceny i stawki opłat stosuje się
przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi
klientów, które wynikają z obowiązujących przepisów prawnych określonych w :

-

ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków(tekst jednolity Dz.U. z 2006 Nr 123, poz.
858),

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 579
-
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„Regulaminie zbiorowego dostarczania wody
i zbiorowego odprowadzania ścieków” obowiązującym na terenie Gminy Michałowice,
umowach z Odbiorcami usług wodociągowo –
kanalizacyjnych,

-

Poz. 6470,6471
przepisach prawnych dotyczących ochrony środowiska i wymagań stawianych jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
Przewodniczący Rady
Adam Bubka

6470

6471
6471

UCHWAŁA NR XI/71/11
RADY GMINY MOSZCZENICA
z dnia 15 listopada 2011 r.
w sprawie wysokości opłat ponoszonych przez mieszkańców zakłady i instytucje użyteczności publicznej
w Gminie Moszczenica za zrzut i unieszkodliwianie ścieków komunalno – bytowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 art. 40 ust. 1, art. 41
ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2001 roku Nr 142
poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz.U.
z 1997 roku Nr 9 poz. 43 z późn. zm.), oraz art. 24 ust. 1
ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
(Dz.U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858 z późn. zm.) Rada Gminy
Moszczenica uchwala co następuje:
§ 1.
1. Ustala się, że naliczanie opłaty za zrzut ścieków dokonywane jest w oparciu o urządzenia pomiarowe zamontowane przy wylocie instalacji kanalizacyjnej indywidualnego dostawcy ścieków do urządzeń zbiorczych.
2. Naliczanie opłaty za zrzut ścieków może być dokonywane w oparciu o urządzenia pomiarowe zużytej
wody /wodomierza/.
3. W przypadku braku urządzenia pomiarowego opłaty
za zrzut ścieków naliczane są w/g zryczałtowanych
norm wyprodukowanych ścieków określonych w zał.
do niniejszej uchwały.
§ 2.
1. Ustala się następujące stawki opłat za zrzut 1 m3 ścieków do ogólnospławnej kanalizacji sanitarnej na
oczyszczalnię ścieków:

a) dla gospodarstw domowych - 2.27 zł plus obowiązujący podatek VAT
b) dla pozostałych dostawców - 2.85 zł plus obowiązujący podatek VAT
2. Ustala się następujące stawki opłat za zrzut 1 m3 ścieków dowożonych na oczyszczalnię ścieków:
a) dla gospodarstw domowych - 7.00 zł plus obowiązujący podatek VAT
b) dla pozostałych dostawców - 8.00 zł plus obowiązujący podatek VAT
§ 3. Szczegółowe rozliczenie zrzutu ścieków następuje w oparciu o umowę zawieraną pomiędzy Gminą
Moszczenica jako “dostawca usług“ a poszczególnymi
użytkownikami zwanymi “odbiorcami usług”.
§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXXVII/269/10 Rady Gminy Moszczenica z dnia 29 października 2010 r. w sprawie
wysokości opłat ponoszonych przez mieszkańców zakłady
i instytucje użyteczności publicznej w Gminie Moszczenica
za zrzut i unieszkodliwianie ścieków komunalno – bytowych.
§ 5. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy .
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.
Przewodniczący Rady Gminy
Barbara Bożena Warzecha
Załącznik
do uchwały Nr XI/71/11
Rady Gminy Moszczenica
z dnia 15 listopada 2011 r.

PRZECIĘTNE NORMY ODPROWADZANYCH ŚCIEKÓW
Budownictwo Mieszkaniowe
Lp.
1.

Wyszczególnienie
Norma wyprodukowanych ścieków przypadająca na 1 – go mieszkańca

Kanalizacja Lokalna
m3//m-c
3,0 m3

Zakłady i Instytucje Użyteczności Publicznej
Lp.
1.

Rodzaj Zakładu
Ośrodek Zdrowia

jednostka odniesienia
1 pacjent

średnie zużycie wody w dm3/dobę
16

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 579
2.
3.
4.

Przedszkola - dzienne
Szkoły a/ bez stołówki
b/ ze stołówką
Urzędy i inne instytucje
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Poz. 6471,6472

1 dziecko
1 uczeń
1 uczeń
1 zatrudniony

40
15
25
15
Przewodniczący Rady Gminy
Barbara Bożena Warzecha
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6472
6472

UCHWAŁA NR XI/72/11
RADY GMINY MOSZCZENICA
z dnia 15 listopada 2011 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi usuwania,
unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz zasad ich rozliczania
Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 2 ustawy
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008
z późn. zm.) Rada Gminy Moszczenica uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Ustala stawkę opłaty za wywóz odpadów komunalnych:
1) w przypadku nieruchomości wykorzystywanych
na cele mieszkalne w wysokości 2,00 zł netto
miesięcznie za każdą osobę zameldowaną lub
faktycznie zamieszkałą plus obowiązujący podatek VAT,
2) dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy w tym handlowych
i usługowych opłata miesięczna netto wynosi
przy zatrudnieniu:
a) od 1 do 2 osób - 10.00 zł plus obowiązujący
podatek VAT,
b) od 3 do 10 osób - 30.00 zł plus obowiązujący
podatek VAT,
c) powyżej 10 osób - 50.00 zł plus obowiązujący
podatek VAT.
§ 2.
1. Opłata za usuwanie i unieszkodliwianie odpadów
komunalnych jest płatna w czterech ratach w terminie do 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada
u sołtysa danej wsi w kasie Urzędu Gminy Moszczenica lub na konto w Banku Spółdzielczym Biecz
nr 11 8627 0001 2002 3005 4756 0001.
2. Liczbę osób zatrudnionych przez podmioty gospodarcze ustala się na podstawie oświadczeń złożonych
do dnia 31 stycznia danego roku. Za osobę zatrudnioną uważa się również przedsiębiorcę wykonującego jednoosobowo działalność gospodarczą.
W przypadku nie złożenia oświadczenia w ww. terminie zostanie naliczona opłata zgodnie z § 1 ust. 1
pkt 2 lit. c.
§ 3.
1. Opłata opisana w § 1 ust. 1 pkt 1 naliczana jest maksymalnie od 6 osób zameldowanych lub faktycznie
zamieszkujących na danej nieruchomości.
6472

2. Właściciel posesji, który udostępni na swoim gruncie
miejsce pod lokalizację kontenera zostanie zwolniony z opłaty za wywóz odpadów stałych.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wójt
Gminy może odstąpić od naliczania opłat dla osób
przebywających poza miejscem zamieszkania, prowadzących działalność gospodarczą poza terenem
gminy lub jeżeli z charakteru prowadzonej działalności gospodarczej wynika, że nie wytwarza odpadów
komunalnych.
§ 4.
1. Normatywna objętość stałych odpadów komunalnych
na rok dla każdego gospodarstwa domowego
w budynkach wielomieszkaniowych wynosi 0,71 m3
na osobę oraz dla gospodarstw domowych w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej – 0,71 m3 na
osobę.
2. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest przechowywać przez okres 5 lat dowody wpłat za usługi
usuwania odpadów komunalnych lub dowody wpłat
za składowanie odpadów na składowisku odpadów
komunalnych.
3. Na wezwanie Wójta właściciel nieruchomości zobowiązany jest przedstawić dowody wymienione
w ust. 2.
4. W przypadku nie udokumentowania zgodnego z prawem wywozu odpadów komunalnych, a także wskazania zaniżonych wielkości odpadów usuwanych
z nieruchomości niższych niż określone w ust.
1 wobec właściciela nieruchomości zostaną podjęte
stosowne czynności administracyjne.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 6. Traci moc Uchwała Nr XXXVII/270/10 Rady Gminy Moszczenica z dnia 29 października 2010 r. w sprawie
ustalenia wysokości opłat ponoszonych przez właścicieli
nieruchomości za usługi usuwania, unieszkodliwiania
odpadów komunalnych oraz zasad ich rozliczania.
§ 7. Uchwała wchodzi wżycie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.
Przewodniczący Rady Gminy
Barbara Bożena Warzecha

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 579
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UCHWAŁA NR XV.209.2011
RADY MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA
z dnia 30 listopada 2011 r.
w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych,
których właścicielem albo zarządzającym jest Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna
Na podstawie art. 16 ust. 4, 5 i 6 ustawy z dnia
16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym
(Dz.U. z 2011 r. Nr 5, póz. 13), art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz
art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591 zpóźn.
zm.) - Rada Miasta i Gminy Uzdrowiskowej w Muszynie:

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.

§ 1. Ustala się stawkę opłaty za korzystanie przez
operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest
Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna na kwotę
0,04 zł (brutto) za jedno zatrzymanie środka transportu
na przystanku komunikacyjnym.

Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
Jerzy Majka
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UCHWAŁA NR X/ 63/2011
RADY GMINY RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI
z dnia 24 listopada 2011 r.
w sprawie powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie w Gminie Rzepiennik Strzyżewski oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
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 z późn. zm.) i art. 9a ust. 15 ustawy z dnia
29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
(Dz.U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) uchwala się , co następuje:
§ 1.

nie w Gminie Rzepiennik Strzyżewski, zwanego dalej
Zespołem Interdyscyplinarnym
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Rzepiennik Strzyżewski
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.

1. W celu realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ustala się sposób
oraz tryb powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzi-

Przewodniczący Rady Gminy
Aleksy Wołkowicz

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr X/63/2011
Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski
z dnia 24 listopada 2011 r.
Postanowienie ogólne
§ 1.
1. Zespół działa na podstawie
1) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 180, poz. 1493
z późn. zm. )
2) Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2009 r. Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.
3) Ustawy z dnia 26 październik 1982 o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
(Dz.U. z 2007 r. Nr 70 poz. 473 z późn. zm.)
4) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu
narkomanii (Dz.U. Nr 179 poz. 1485 z późn. zm.)

2. Zespół Interdyscyplinarny działa na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Wójtem Gminy Rzepiennik Strzyżewski a podmiotami, o których mowa
w § 2 (wzór porozumienia stanowi załącznik do
uchwały).
Powoływanie i odwoływanie członków Zespołu Interdyscyplinarnego
§ 2.
1) W celu powołania Zespołu Interdyscyplinarnego
Wójt Gminy Rzepiennik Strzyżewski występuje do:
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzepienniku Strzyżewskim,· Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Rzepienniku Strzyżewskim,· Komisariatu Policji w Ciężkowicach,· Dyrektora/ów szkół Gminy Rzepiennik Strzyżewski,· Niepu-

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 579

2)

3)

4)

5)

6)
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blicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rzepienniku
Strzyżewskim, o wytypowanie swoich przedstawicieli na członków Zespołu Interdyscyplinarnego.
Wójt Gminy Rzepiennik Strzyżewski może zwrócić
się o wytypowanie członków Zespołu Interdyscyplinarnego także do innych podmiotów niż wskazane
w §2, działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Powołanie Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie
Rzepiennik Strzyżewski następuje w drodze zarządzenia Wójta Gminy Rzepiennik Strzyżewski.
Członek Zespołu Interdyscyplinarnego, który z ważnych przyczyn nie może pełnić wyznaczonej funkcji,
zwraca się do Wójta Gminy Rzepiennik Strzyżewski
z prośbą o odwołanie.
O odwołanie członka Zespołu Interdyscyplinarnego
może także w uzasadnionych przypadkach zwrócić
się do Wójta Gminy Rzepiennik Strzyżewski Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego
Każdorazowe powołanie bądź odwołanie członka
Zespołu Interdyscyplinarnego następuje w drodze
zarządzenia Wójta Gminy Rzepiennik Strzyżewski.
Zadania Zespołu
§ 3. Do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego należy:

a) Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowych w zakresie problemów związanych z przemocą w rodzinie;
b) integrowanie i koordynowanie działań jednostek
wchodzących w jego skład oraz specjalistów
w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
c) diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;
d) podejmowanie działań w środowisku zagrożonym
przemocą w rodzinie, mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;
e) inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym
przemocą w rodzinie,
f) rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach
i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku
lokalnym,
g) inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących
przemoc w rodzinie,
h) współpraca z właściwymi instytucjami i organizacjami, których działalność ma na celu przeciwdziałanie
przemocy w rodzinie.
Szczegółowe warunki funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego
§ 4.
1. Termin pierwszego posiedzenia Zespołu wyznacza
Wójt Gminy Rzepiennik Strzyżewski w zarządzeniu
o powołaniu członków tego Zespołu.
2. Na pierwszym posiedzeniu Zespołu Interdyscyplinarnego spośród jego członków wybrany zostaje Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego, zwany
dalej Przewodniczącym Zespołu.
3. Kolejne posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego
odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie
rzadziej niż raz na trzy miesiące, w terminie ustalonym przez Przewodniczącego Zespołu.
4. Przewodniczący Zespołu może na posiedzenie Zespołu
Interdyscyplinarnego zaprosić również osoby nie będące jego członkami, jeżeli zajdzie taka konieczność.

Poz. 6474

5. Pisemny wniosek o zwołanie posiedzenia Zespołu
Interdyscyplinarnego może złożyć każda instytucja
działająca na terenie gminy Rzepiennik Strzyżewski
na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
z podaniem tematu posiedzenia. Wniosek składa się
do Przewodniczącego Zespołu, który wyznacza termin posiedzenia w ciągu najbliższych 14 dni roboczych.
6. Podczas posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego
następuje:
- ustalenie diagnozy zgłoszonych problemów;
- ustalenie planu pomocy;
- podział zdań;
- ustalenie terminu wykonywania zadań;
- zaplanowanie monitoringu działań (wg przyjętej
wspólnie zasady)
- realizacja zadań ustawowych.
7. Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Rzepienniku Strzyżewskim, do którego
zadań należy:- przekazywanie członkom Zespołu Interdyscyplinarnego informacji o terminie oraz miejscu posiedzenia- przekazywanie członkom Zespołu
Interdyscyplinarnego informacji niezbędnych do jego prawidłowego funkcjonowania, prowadzenie korespondencji w jego imieniu;
8. Ze spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego sporządza
się protokół, który podpisuje przewodniczący; do
którego dołącza się listę obecności.
§ 5. Warunki funkcjonowania Grup Roboczych
1. W ramach Zespołu Interdyscyplinarnego tworzone są
grupy robocze w celu rozwiązywania problemów
związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie
w indywidualnych przypadkach.
2. Skład grupy roboczej ustala Przewodniczący Zespołu
Interdyscyplinarnego spośród przedstawicieli, o których mowa w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały, w zależności od potrzeb wynikających z problemów występujących w indywidualnych przypadkach.
3. W celu powołania grupy roboczej Przewodniczący
Zespołu zwraca się do członków Zespołu Interdyscyplinarnego o wskazanie osób, które będą bezpośrednio zaangażowane w rozwiązanie problemu danej rodziny w ramach grupy roboczej.
4. Do zadań poszczególnych grup roboczych należy
w szczególności;- opracowanie i realizacja planu
pomocy w indywidualnych przypadkach występowania przemocy w rodzinie- monitorowanie sytuacji
rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin
zagrożonych wystąpieniem przemocy;- dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin,
w których dochodzi do przemocy, a także efektów
tych działań.
5. Prace w ramach grup roboczych prowadzone są
w zależności od potrzeb zgłaszanych przez Zespół Interdyscyplinarny lub wynikają z problemów występujących w indywidualnych przypadkach.
6. Każda grupa robocza na pierwszym posiedzeniu wybiera spośród siebie koordynatora grupy, który kieruje jej pracami i wyznacza terminy jej posiedzeń,
w zależności od potrzeb.
7. Obsługę organizacyjno- techniczną zapewnia Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzepienniku Strzyżewskim
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Postanowienia końcowe
§ 1 Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz
grup roboczych wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych.
§2
1. Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego o raz Grup
Roboczych w zakresie niezbędnym do realizacji zadań mogą przetwarzać dane osób dotkniętych przemocą i osób stosujących przemocą dotyczące: stanu
zdrowia, nałogów, skazań, orzeczeń o ukaranie,
a także orzeczeń wydanych w postępowaniu sądo-

Poz. 6474

wym lub administracyjnym, bez zgody i wiedzy
osób, których te dane dotyczą.
2. Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup
roboczych zobowiązani są do zachowania poufności
wszelkich informacji i danych , które uzyskali podczas
realizacji zadań. Obowiązek ten rozciąga się również na
okres po ustaniu członkostwa w Zespole Interdyscyplinarnym lub grupie roboczej.
Przewodniczący Rady Gminy
Aleksy Wołkowicz

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr X/63/2011
Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski
z dnia 24 listopada 2011 r.
Porozumienie o współpracy w Zespole Interdyscyplinarnym do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
w Gminie Rzepiennik Strzyżewski
zawarte w Rzepienniku Strzyżewskim w dniu ..................................
pomiędzy:
Wójtem Gminy Rzepiennik Strzyżewski Panem
Kazimierzem Fudalą
a Panią/Panem
.......................................................................................................................................................
Dyrektorem/Kierownikiem (nazwa instytucji)
zwanymi dalej Stronami, w celu współpracy w ramach prac Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Rzepiennik Strzyżewski, zwanego dalej Zespołem.
§ 1. Strony niniejszego porozumienia, realizując art. 9a ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.), zobowiązują się do aktywnego udziału w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego
§ 2. Strony zobowiązują się do:
1. Przestrzegania regulaminu Zespołu Interdyscyplinarnego.
2. Zapewnienia udziału przedstawiciela ......................................... (nazwa instytucji) w posiedzeniach Zespołu Interdyscyplinarnego.
3. Zapewnienia udziału przedstawiciela ......................................... (nazwa instytucji) w posiedzeniu grupy roboczej
zwołanej przez Przewodniczącego Zespołu. Przedstawicielem ......................................... (nazwa instytucji) do grupy roboczej powinna być osoba, która może podjąć działania na rzecz osoby lub rodziny – ze względu na kompetencje lub rejon/rewir/teren działania.4. Oddelegowania przedstawiciela do udziału w posiedzeniu Zespołu lub
grupy roboczej.5. Podjęcia czynności na rzecz osoby lub rodziny w ramach kompetencji instytucji, zgodnie
z ustaleniami Zespołu/grupy roboczej.6. Dokonania sprawozdania z czynności na rzecz osoby lub rodziny przed
Przewodniczącym Zespołu lub koordynatorem grupy roboczej, zgodnie z przyjętą dokumentacją.
§ 3.
1. Pracę grupy roboczej koordynuje wybrany na pierwszym posiedzeniu grupy Koordynator.
2. Posiedzenia Zespołu lub grupy roboczej odbywać się będą w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rzepienniku
Strzyżewskim.
3. Dopuszcza się możliwość organizacji posiedzenia Zespołu lub grupy roboczej w siedzibie innej instytucji biorącej
udział w pracach Zespołu lub grupy.
§ 4. Porozumienie obowiązuje z dniem podpisania przez Strony.
§ 5. Porozumienie niniejsze zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. Załącznikiem do porozumienia jest wykaz pracowników instytucji, biorących udział w pracach grup roboczych oraz
Regulamin Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie .........................
..........................................
(Strona A)

..........................................
(Strona B)
Przewodniczący Rady Gminy
Aleksy Wołkowicz
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Załącznik Nr 3
do uchwały Nr X/63/2011
X/
Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski
z dnia 24 listopada 2011 r.

Realizacja zadań podjętych przez członka zespołu interdyscyplinarnego/grupy roboczej
............................................................ (imię i nazwisko)w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Przewodniczący Rady Gminy
Aleksy Wołkowicz
Załącznik Nr
do uchwały Nr
N X/63/2011
Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski
z dnia 24 listopada 2011 r.
Wniosek
o zwołanie posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego w składzie /podać specjalistów, którzy powinni znaleźć
się w składzie zespołu/
1. .................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
2. ........................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................
......................................................................................................................................
3. .................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
4. .................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
5. .................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
6. ....................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
7. .................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
8. .............................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
9. .................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
10. ...............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
................................................
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Imię i nazwisko osoby zgłaszającej .........................................................................................................................................
Nazwa instytucji zgłaszającej ...................................................................................................................................................
Dane osoby/rodziny, której dotyczy problem (podać imiona i nazwiska)
1. matka (imię i nazwisko) ........................................................................................................................................................
2. ojciec (imię i nazwisko) ........................................................................................................................................................
3. dzieci (imię i nazwisko oraz wiek dziecka) ..........................................................................................................................
Dane kontaktowe (adres i nr tel.)..............................................................................................................................................
Krótki opis problemu.................................................................................................................................................................

………………………….
podpis osoby zgłaszającej
Przewodniczący Rady Gminy
Aleksy Wołkowicz
6474

6475
6475

UCHWAŁA NR XII/103/11
RADY GMINY SIEPRAW
z dnia 24 listopada 2011 r.
w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami
Gminy Siepraw na lata 2011 – 2015”
Na podstawie art. 87 pkt. 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opieki nad zabytkami (Dz.U. z 2003r. Nr 162 poz. 1568 z późn. zm.)1 oraz
art. 18 ust. 1 i 2 pkt. 8 i art. 40 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.
Nr 142 poz.1591 z 2001r. z późn. zm.)2 , Rada Gminy
Siepraw uchwala, co następuje:
1

2

Dz.U. z 2003r., Nr 162, poz. 1568, z 2004r., Nr 96, poz. 959,
Nr 238, poz. 2390, z 2006r., Nr 50, poz. 362, Nr 126, poz. 875,
z 2007r., Nr 192, poz. 1394, z 2009r., Nr 31, poz. 206, Nr 97,
poz.804, z 2010r., Nr 75, poz. 474, Nr 130, poz. 871.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80,
poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441
i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337,
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218,
z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52,
poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146
i Nr 40, poz. 230.Nr106 poz. 675 oraz z 2011r. Nr 21, poz. 113,
Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217
poz.1281

§ 1. Przyjmuje się „Gminny Program Opieki Nad
Zabytkami Gminy Siepraw na lata 2011 – 2015”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały, pozytywnie zaopiniowany pismem z dnia 22 września 2011 roku, znak:
OzKr.5112.1.2011 przez Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków w Krakowie.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Siepraw.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Tadeusz Żaba
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Załącznik
do uchwały Nr XII/103/11
Rady Gminy Siepraw
z dnia 24 listopada 2011 r.
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Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 579
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Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 579

– 40653 –
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Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 579

– 40654 –
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Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 579

– 40655 –

Poz. 6475

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 579

– 40656 –
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Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 579

– 40657 –

Poz. 6475

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 579

– 40658 –

Poz. 6475

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 579

– 40659 –

Poz. 6475

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 579

– 40660 –
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Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 579

– 40661 –

Poz. 6475

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 579

– 40662 –

Poz. 6475

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 579

– 40663 –

Poz. 6475

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 579

– 40664 –

Poz. 6475

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 579

– 40665 –

Poz. 6475

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 579

– 40666 –

Poz. 6475

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 579

– 40667 –

Poz. 6475

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 579

– 40668 –

Poz. 6475

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 579

– 40669 –

Poz. 6475

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 579

– 40670 –

Poz. 6475

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 579

– 40671 –

Poz. 6475

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 579

– 40672 –

Poz. 6475

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 579

– 40673 –

Poz. 6475

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 579

– 40674 –

Poz. 6475

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 579

– 40675 –

Poz. 6475

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 579

– 40676 –

Poz. 6475

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 579

– 40677 –

Poz. 6475

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 579

– 40678 –

Poz. 6475

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 579

– 40679 –

Poz. 6475

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 579

– 40680 –

Poz. 6475

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 579

– 40681 –

Poz. 6475

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 579

– 40682 –

Poz. 6475

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 579

– 40683 –

Poz. 6475

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 579

– 40684 –

Poz. 6475

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 579

– 40685 –

Poz. 6475

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 579

– 40686 –

Poz. 6475

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 579

– 40687 –

Poz. 6475

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 579

– 40688 –

Poz. 6475

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 579

– 40689 –

Poz. 6475

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 579

– 40690 –

Poz. 6475

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 579

– 40691 –

Poz. 6475

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 579

– 40692 –

Poz. 6475

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 579

– 40693 –

Poz. 6475

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 579

– 40694 –

Poz. 6475

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 579

– 40695 –

Poz. 6475

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 579

– 40696 –

Poz. 6475

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 579

– 40697 –

Poz. 6475

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 579

– 40698 –

Poz. 6475

Dziennik Urzędowy
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UCHWAŁA NR XVI/92/11
RADY MIEJSKIEJ W SKAŁE
z dnia 29 listopada 2011 r.
w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
obowiązujących na terenie Gminy Skała
Działając na podstawie art. 6 ust. 1, art. 7 ust. 1, pkt 3
i art. 18 ust. 2, pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r.
z późn. zmianami) oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia
7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U.
Nr 123 poz. 858 z późn. zmianami) oraz Rozporządzenia
Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie
określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz
warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U. Nr 127 poz. 886
z 2006 r.) Rada Miejska w Skale uchwala, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się określone w załączniku do niniejszej uchwały taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, jako
obowiązujące na terenie Gminy skała.

§ 2. Taryfy obowiązują od dnia 1 stycznia 2012 roku
do dnia 31 grudnia 2012 roku.
§ 3. Tracą moc: Uchwała Rady Miejskiej w Skale
Nr V/21/11 z dnia 22 lutego 2011 roku.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta i Gminy Skała.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego i ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2011 roku.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Jolanta Penkala
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XVI/92/11
Rady Miejskiej w Skale
z dnia 29 listopada 2011 r.

TARYFA ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW
Rozdział 1
Informacje ogólne
Niniejsza taryfa stanowi zestawienie cen i stawek
opłat za zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie
ścieków oraz określa warunki ich stosowania obowiązujące na ternie Gminy Skała na okres 9 miesięcy: od dnia
1.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.
Podstawa prawna opracowania taryfy:
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Nr 72, poz. 747 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 17 lipca 2006 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku
o zatwierdzenie taryf oraz warunków naliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie
ścieków (Dz.U. Nr 127 poz. 886 z dnia 17 lipca 2006 r.)
Rozdział 2
Rodzaj prowadzonej działalności
Urząd Miasta i Gminy w Skale prowadzi działalność
w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Urząd zobowiązany jest
do zapewnienia ciągłości dostaw i odpowiedniej jakości
wody oraz odprowadzana ścieków mając na uwadze
dobro interesów odbiorców usług oraz wymogi ochrony
środowiska, a także optymalizację kosztów. Przedmiot
działalności przedsiębiorstwa stanowi:
1. w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę: ujmowanie i dostarczanie odbiorcom, z którymi zawarto
umowy za pomocą urządzeń wodociągowych,

2. w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków:
oczyszczanie i odprowadzanie ścieków dostarczonych przez usługobiorców, z którymi zawarto umowy za pomocą urządzeń kanalizacyjnych.
Rozdział 3
Taryfowe grupy odbiorców usług
W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków występuje jedna grupa
taryfowa odbiorców wody, która obejmuje gospodarstwa domowe, odbiorców przemysłowych i pozostałych. Cena jest jednakowa i ma zastosowanie do
wszystkich odbiorców. Taryfa zawiera jedną stawkę
opłaty abonamentowej. Opłata abonamentowa została
skalkulowana na podstawie kosztów usług rozliczenia
o odczytu oraz kosztów gotowości.
Dla zbiorowego odprowadzenia ścieków: W zakresie
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków występuje jedna grupa taryfowa
wszystkich odbiorców usług. Taryfa zawiera jedną stawkę opłaty abonamentowej. Opłata abonamentowa została skalkulowana na podstawie kosztów usług rozliczenia
i odczytu kosztów gotowości.
Rozdział 4
Rodzaje i wysokości cen i stawek opłat
W rozliczeniach z odbiorcami usług obowiązują ceny
i stawki oraz zasady ich stosowania:
- w rozliczeniach za dostarczoną wodę:
1. cena - wyrażona w złotych za 1 m3 dostarczonej wody,
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2. stawka opłaty abonamentowej - nie zależnie od dostarczonej wody płacona za każdy miesiąc bez
względu na rozmiar dokonywania poboru wody lub
też jego całkowitego braku, wyrażona w złotych za
1 odbiorcę/miesiąc,
3. opłata za czynności odbioru przyłącza wodociągu.
- w rozliczeniach za odebrane ścieki
1. cena - wyrażona w złotych za 1 m3 odebranych
ścieków,
2. stawka opłaty abonamentowej - nie zależnie od
odprowadzania ścieków, płacona za każdy mieLp.
1.
2.

taryfowa grupa odbiorców usług
wszyscy odbiorcy usług
wszyscy odbiorcy usług

Poz. 6476

siąc bez względu na rozmiar dostarczania ścieków lub też ich całkowitego braku wyrażona
w złotych za 1 odbiorcę/miesiąc.
3. opłata za czynności odbiorowe przyłącza kanalizacyjnego
Do cen i stawek opłat (netto) zgodnie z § 2 pkt 9 do 11
Rozporządzenia dolicza się podatek od towaru i usług
VAT w wysokości 8% wprowadzony odrębnymi przepisami.
4.1. Wysokości cen i stawek opłat za dostarczenie wody

rodzaje cen i stawek opłat
cena wody
stawka opłaty abonamentowej

jednostka miary
1 m3
1 odbiorca/m-c

cena netto
2,80 zł
4,30 zł

jednostka miary
1 m3
1 odbiorca/m-c

cena netto
3,70 zł
2,50 zł

4.2. Opłata za czynności odbioru przyłącza wodociągu.
434,94 zł + VAT
4.3. Wysokości cen i opłat za odprowadzane ścieki
lp.
1.
2.

taryfowa grupa odbiorców usług
wszyscy odbiorcy usług
wszyscy odbiorcy usług

rodzaj cen
cena ścieków
stawka opłaty abonamentowej

4.4. Opłata za czynności odbioru przyłącza kanalizacji.
434,94 zł + VAT
Rozdział 5
Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia
nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe
Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków prowadzone są zgodnie
z przepisami Ustawy i Rozporządzenia.
Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę
i odprowadzone ścieki na warunkach i w terminach
określonych w umowie.
Ilość pobranej wody ustala się na podstawie wodomierza w razie braku wodomierza ilość wody pobranej ustala się na podstawie przeciętnych norm zużycia wody.
Ilość ścieków w budynkach wyposażonych w urządzenia
pomiarowe ustala się na podstawie ich wskazania.
W przypadku braku urządzeń pomiarowych ilość ścieków, zgodnie z art. 25 ust. 5 Ustawy ustala się, jako
równą ilości wody pobranej lub określonej w umowie.
Ilość odprowadzonych ścieków w rozliczeniach z odbiorcami
usług, którzy zainstalowali na własny koszt wodomierz dodatkowy, ustalana jest w wysokości różnicy odczytów wodomierza głównego i wodomierza dodatkowego.
W przypadku wodomierza głównego, ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się w oparciu
o przeciętne normy zużycia wody, jako równą ilość wody wynikającej z norm.
W przypadku niesprawności wodomierza głównego,
ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego
zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem
niesprawności wodomierza, a gdy nie jest to możliwe,
z uwagi na brak poboru lub zmniejszony pobór wody

w tym okresie - na podstawie średniego zużycia wody
w analogicznym okresie roku ubiegłego. Tak ustalona
ilość stanowi równocześnie o ilości dostarczonych ścieków w budynku niewyposażonym w urządzenie pomiarowe.
Rozdział 6
Warunki stosowania cen i stawek opłat
6.1. Zakres świadczenia usług dla odbiorców
Zbiorowe zaopatrzenie w wodę z wyjątkiem dostawy
wody na określone cenę wynikające z zadań własnych gminy, dokonywane jest dla wszystkich odbiorców usług w oparciu o takie same zasady technologiczne i techniczne w związku z czym uzasadnia
stosowanie jednolitej ceny.
Odbiorcy korzystający z usług w zakresie dostawy
wody w około 50% są włączeni do urządzeń kanalizacyjnych i są równocześnie dostawcami ścieków,
pozostała ilość odbiorców wyposażona jest w zbiorniki bezodpływowe.
6.2. Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług
Określone w Taryfie ceny i stawki opłat stosuje się
przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi
klientów, które wynikają z obowiązujących przepisów prawnych oraz z Regulaminu dostarczania wody
i zbiorowego odprowadzania ścieków uchwalonym
przez Radę Miejską w Skale Uchwałą Nr XL IV/380/06
z dnia 30 czerwca 2006 r.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Jolanta Penkala
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XVI/92/11
Rady Miejskiej w Skale
z dnia 29 listopada 2011 r.

UZASADNIENIE WNIOSKU O ZATWIERDZENIE TARYF
Spis treści:
1. Informacje ogólne.
2. Zakres świadczonych usług i lokalnych uwarunkowań
ich świadczenia.
3. Standardy jakościowe usług, w tym informacja dotycząca wpływu taryfy na ich poprawę.
4. Spodziewana poprawa jakości usług przy wprowadzeniu nowych metod alokacji kosztów.
5. Zmiana warunków ekonomicznych w czasie obowiązywania taryf.
1. Informacje ogólne
Taryfy stanowią zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków na terenie działania Urzędu Miasta i Gminy
w Skale.
Wniosek o zatwierdzenie taryf został przygotowany zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. z 2006 r., Nr 123, poz. 858) zwanej
dalej ustawą oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określenia taryf, wzoru
wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków (Dz.U. Nr 127, poz. 886), zwanego dalej rozporządzeniem.
Wszelkie określenia odnoszące się do struktur taryfowych, rodzajów taryf i metodologii niezbędnych przychodów, użyte w tekście pochodzą z tej ustawy lub rozporządzenia.
Przy opracowaniu wniosku o zatwierdzenie taryf przyjęto założenia zgodne z ustawą i rozporządzeniem o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
2. Zakres świadczonych usług i lokalnych uwarunkowań ich świadczenia:
Referat komunalny Urzędu Miasta i Gminy w Skale
prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, obszarem działania referatu jest teren gminy.
Przedmiotem działalności gospodarczej jest zaspokojenie potrzeb zbiorowych mieszkańców w zakresie zadań
własnych gminy, a w szczególności:
- bieżące i stałe dostarczanie wody do jej odbiorców,
- odbiór ścieków od odbiorców wody oraz usuwanie
i oczyszczanie ścieków,
6476

- utrzymanie i eksploatacja sieci wodociągowo-kanalizacyjnych i innych urządzeń służących zaopatrzeniu
w wodę oraz usuwaniu i oczyszczaniu ścieków,
- dysponowanie i gospodarowanie zasobami wodnymi
eksploatowanymi na potrzeby sieci wodociągowej,
zgodnie z pozwoleniami wodno-prawnymi,
- prowadzenie działalności usługowej w zakresie oczyszczania gminy (wywóz odpadów komunalnych: stałych i płynnych).
3. Standardy jakościowe usług, w tym informacja dotycząca wpływu taryfy na ich poprawę:
Określone w taryfie ceny i stawki opłat są stosowane
przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi
klientów wynikających z obowiązujących przepisów
prawa standardów w zakresie zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
4. Spodziewana poprawa jakości usług przy wprowadzaniu nowych metod alokacji kosztów:
- bardziej precyzyjne przypisywanie kosztów do grup
taryfowych,
- poprawa warunków zdrowotnych ludności poprzez
zapewnienie dostaw wody o dobrej jakości oraz skuteczne unieszkodliwianie ścieków wprowadzanych
do wód i do gruntu.
5. Zmiana warunków ekonomicznych w czasie obowiązywania taryf:
- ustabilizowanie opłat za usługi wodociągowe i kanalizacyjne,
- zapewnienie zdolności produkcyjnej posiadanych
urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, dostawę
wody w sposób ciągły, w wymaganej ilości i jakości,
- zatrzymanie postępującej dekapitalizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.
Taryfa zapewnia:
- uzyskanie niezbędnych przychodów,
- eliminowanie subsydiowania skrośnego,
- motywowanie odbiorców usług do racjonalnego użytkowania wody i ograniczania zanieczyszczenia ścieków,
- łatwość obliczania opłat i sprawdzania przez odbiorców usług wysokości opłat i cen ich dotyczących.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Jolanta Penkala
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UCHWAŁA NR XVI/93/11
RADY MIEJSKIEJ W SKAŁE
z dnia 29 listopada 2011 r.
w sprawie: określenia stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania
odpadów komunalnych na terenie Gminy Skała
Działając na podstawie art. 6 ust. 1, art. 7 ust. 1, pkt 3
i art. 18 ust. 2, okt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r.
z późn. zmianami) oraz art. 6 ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(tekst jednolity Dz.U. Nr 236 poz. 2008 z 2005 r. z późn.
zmianami) Rada Miejska w Skale uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się następujące ceny za świadczone
usługi komunalne w cenach netto:
1. Wywóz nieczystości stałych:
a) z pojemników
- SM 110 - 120 19,50 zł
- SM 240 29,20 zł
- PO1 116,00 zł
- worek do 110 l 16,00 zł
b) składowane luzem za 1 m3 113,00 zł
2. Zryczałtowana opłata kwartalna:
- za pojemnik 110 - 120 21,00 zł
- za pojemnik 240 32,00 zł
3. Wywóz nieczystości płynnych
- 1 beczka o pojemności 3,0 m3 75,00 zł
- 1 beczka o pojemności 7,0 m3 132,00 zł

4. Górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli
nieruchomości, gdy obowiązek usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych przejmuje Gmina
w cenach netto
- pojemnik 110 - 120 1szt. 30,00 zł
- odpady komunalne luzem za 1 m3 125,00 zł
- ścieki za 1 m3 35,00 zł
§ 2. Opłaty obowiązują od dnia 1 stycznia 2012 roku.
§ 3. Traci moc uchwała Nr LV/415/10 Rady Miejskiej
w Skale z dnia 28 września 2010 r.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta i Gminy Skała.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego i ma zastosowanie od dnia 1 stycznia
2012 roku.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Jolanta Penkala
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UCHWAŁA NR XVI/97/11
RADY MIEJSKIEJ W SKALE
z dnia 29 listopada 2011 r.
w sprawie programu współpracy Gminy Skała z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2012 roku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku, nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz.U. z 2003 roku, nr 96, poz. 873 z późn. zm.), Rada
Miejska w Skale uchwala co następuje:
§ 1. Rada Miejska w Skale przyjmuje Program
współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicz-

nego na rok 2012, w brzmieniu załącznika Nr 1 do
uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta i Gminy Skała.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Jolanta Penkala
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Załącznik
do uchwały nr XVI/97/11
Rady Miejskiej w Skale
z dnia 29 listopada 2011 r.

Program współpracy Gminy Skała z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na 2012 rok
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. Podstawą do uchwalenia rocznego programu
współpracy samorządu Gminy Skała z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, zwanego dalej ,,Programem”,
jest art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.
z 2003 roku, Nr 96, poz. 873, z późn. zm.).
§ 2.
1. Ilekroć w Programie jest mowa o:
1) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 24
kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 roku,
Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
2) uchwale - rozumie się przez to uchwałę, do której
załącznikiem jest Program,
3) Gminie - rozumie się przez to Gminę Skała,
4) Samorządzie Gminy - rozumie się przez to Samorząd Gminy Skała,
5) Burmistrzu - rozumie się przez to Burmistrza Miasta i Gminy Skała,
6) Radzie - rozumie się przez to Radę Miejską
w Skale,
7) Urzędzie - rozumie się przez to Urząd Miasta
i Gminy Skała,
8) podmiotach Programu - rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy,
9) organizacji pozarządowej - rozumie się przez to,
nie będące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki organizacyjne
nie posiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym
fundacje i stowarzyszenia,
10) podmiocie - rozumie się przez to:
a) osoby prawne i jednostki organizacyjne, działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli
ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
b) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
c) spółdzielnie socjalne,
d) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów
ustawy z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze
fizycznej (Dz.U. z 2007 roku, Nr 226, poz. 1675,
z późn. zm.), które nie działają w celu osiągnięcia

zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają
zysku do podziału między swoich członków,
udziałowców, akcjonariuszy i pracowników,
11) dotacji - rozumie się przez to dotację z rozumieniu
art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 roku, Nr 157,
poz. 1240, z późn. zm.),
12) konkursie - rozumie się przez to otwarty konkurs
ofert, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy,
13) Biurze - należy przez to rozumieć Biuro Strategii,
Rozwoju i Promocji Gminy Skała, w którego zakres działania wchodzi współpraca z organizacjami pozarządowymi,
14) referatach urzędu - należy przez to rozumieć jednostki merytoryczne Urzędu Miasta i Gminy Skała realizujące zadania własne i zlecone Gminy,
współuczestniczące w realizacji Programu.
2. Definicje użyte w § 2 ust. 1 programu mają zastosowanie do zarządzeń Burmistrza wydanych na podstawie uchwały Rady w sprawie przyjęcia rocznego
programu współpracy.
§ 3. Przy podejmowaniu współpracy z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego Gmina kieruje się zasadami pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa,
efektywności, uczciwej konkurencji, jawności i legalności.
§ 4.
1. Celem głównym Programu jest zwiększenie udziału
podmiotów Programu w polityce rozwoju społecznego Gminy Skała.
2. Celami szczegółowymi Programu są:
1) Zwiększenie udziału podmiotów Programu
w realizacji zadań publicznych, służące lepszemu
zaspokajaniu potrzeb społecznych i poprawie życia mieszkańców.
2) Wzmocnienie potencjału ludzkiego, organizacyjnego i wizerunkowego sektora pozarządowego
w Gminie, służące lepszej realizacji zadań publicznych.
3) Rozwój instytucji i instrumentów dialogu obywatelskiego, służące zwiększeniu wpływu podmiotów Programu na sprawy publiczne w regionie.
4) Rozwój współpracy pomiędzy administracją samorządową a sektorem pozarządowym, służący
efektywniejszej polityce rozwoju Gminy.
§ 5.
1. Program jest finansowany z budżetu Gminy Skała.
2. Wysokość środków przeznaczona na realizację Programu zostanie określona w budżecie Gminy Skała
na rok 2012. Wydatki związane z realizacją zadań,
o których mowa w Programie nie mogą przekroczyć
kwoty środków finansowych zaplanowanych na ten
cel w budżecie na rok 2012.
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§ 6. Realizacja współpracy Samorządu Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego może podlegać konsultacji zespołu o charakterze opiniodawczym
i inicjatywnym powołanego zarządzeniem Burmistrza.
Rozdział 2
Zakres współpracy
§ 7.
1. Współpraca z podmiotami Programu dotyczy zadań
określonych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 roku, nr 142, poz.1591, z późn. zm.).
2. W trybie otwartych konkursów ofert mogą być zlecane do realizacji następujące priorytetowe zadania
publiczne należące do Gminy w sferze:
1) upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
2) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego,
3) turystyki i krajoznawstwa.
§ 8. W ramach otwartych konkursów ofert, o których mowa w § 7 ust. 2 zlecane będą w szczególności
zadania polegające na:
1) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu:
a) organizowaniu imprez sportowo-rekreacyjnych,
b) stwarzaniu warunków do rozwoju różnych dyscyplin sportu i rekreacji,
c) organizowaniu i prowadzeniu szkolenia sportowego.
2) Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego:
a) organizowaniu wydarzeń kulturalnych, w szczególności koncertów, przeglądów, konkursów, wystaw, warsztatów teatralnych, muzycznych,
b) kultywowaniu lokalnej tradycji regionu,
c) opracowywaniu i druku wydawnictw poświęconych
walorom historycznym i kulturalnym regionu.
3) Turystyka i krajoznawstwo:
a) tworzeniu, rozwoju i promowaniu produktów turystycznych,
b) opracowywaniu i druku wydawnictw poświęconych eksponowaniu walorów turystycznych i krajobrazowych regionu,
c) organizowaniu wydarzeń związanych z turystyką,
w szczególności konkursów, wystaw, przeglądów,
d) rozwoju, renowacji i aktywizacji szlaków turystycznych.
§ 9.
1. Współpraca, o której mowa w § 7 i 8 może przybierać
następujące formy:
1) zlecania podmiotom Programu realizacji zadań
publicznych na zasadach określonych w ustawie,
2) porozumień o wieloletniej współpracy w zakresie
realizacji zadań w sferze pożytku publicznego,
3) wzajemnego informowania się o planowanych
kierunkach działalności i współdziałanie w celu
zharmonizowania tych kierunków,
4) konsultowania z podmiotami Programu, odpowiednio do zakresu ich działania, projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej tych organizacji,
5) tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym.
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2. Współpraca o charakterze pozafinansowym może
odbywać się, w ramach działalności Biura poprzez:
1) prowadzenie informacyjnego serwisu internetowego dla organizacji pozarządowych wraz z bazą
danych o gminnych organizacjach pozarządowych,
2) udostępnianie organizacjom pozarządowym pomieszczeń Urzędu w celu odbywania spotkań
i realizacji projektów służących mieszkańcom, tworzenie wspólnych zespołów konsultacyjnych i problemowych,
3. Współpraca o charakterze pozafinansowym może
odbywać się również w innych formach poprzez:
1) udzielanie rekomendacji podmiotom Programu
współpracującym z Gminą, które ubiegają się
o dofinansowanie z innych źródeł,
2) obejmowanie patronatem Burmistrza, Rady przedsięwzięć realizowanych przez podmioty Programu.
§ 10.
1. Udział organizacji pozarządowych w wykonywaniu
zadań publicznych realizowanych przez Gminę zapewnia się poprzez zlecanie realizacji tych zadań organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom
prowadzącym działalność pożytku publicznego odpowiednio do terytorialnego zakresu działania Gminy oraz których działalność statutowa jest zgodna
z dziedziną zlecanego zadania.
2. Zlecenie realizacji zadania publicznego odbywa się
w trybie ogłaszanego przez Burmistrza otwartego
konkursu ofert.
3. Otwarty konkurs ofert może przybrać jedną z form:
1) wsparcie takiego zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji,
2) powierzenie wykonania wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji.
Rozdział 3
Zasady i formy współpracy
§ 11.
1. Burmistrz ogłasza otwarty konkurs ofert na dofinansowanie realizacji wybranego zadania w trybie
przewidzianym ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Termin do składania ofert nie może być krótszy niż
21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o konkursie.
2. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert powinno zawierać informacje o:
1) rodzaju zadania,
2) wysokości środków publicznych, przeznaczonych
na realizację zadania,
3) zasadach przyznawania dotacji,
4) terminach i warunkach realizacji zadania,
5) terminie składania ofert,
6) trybie i kryteriach stosowanych przy wyborze
ofert oraz terminie dokonania wyboru ofert,
7) zrealizowanych przez Gminę w roku ogłoszenia
otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim, zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom
pozarządowym i podmiotom, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy.
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3. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.
4. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1 zamieszcza się:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej,
2) w siedzibie urzędu na tablicy ogłoszeń
3) na stronie internetowej urzędu.
5. Dotacje udzielane są maksymalnie na okres jednego
roku kalendarzowego.
§ 12. Dotacje, o których mowa w Programie nie
mogą być wykorzystane na:
1) remonty budynków, z wyjątkiem obiektów kultury
fizycznej będących własnością Gminy, zadania i zakupy inwestycyjne,
2) zakupy gruntów,
3) działalność gospodarczą,
4) pokrycie kosztów utrzymania pomieszczeń biurowych podmiotów Programu, z wyłączeniem bezpośrednich kosztów związanych z realizacją zadania,
5) działalność partii politycznych,
6) działalność związków zawodowych i organizacji pracodawców,
7) działalność samorządów zawodowych,
8) działalność fundacji utworzonych przez partie polityczne.
§ 13.
1. Ogłaszając konkurs, Burmistrz powołuje komisję konkursową w celu opiniowania złożonych ofert.
2. W skład komisji wchodzą:
1) osoby upoważnione przez Burmistrza,
2) osoby reprezentujące organizacje pozarządowe
lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy,
z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje
pozarządowe lub podmioty wymienione w art.
3 ust. 3 ustawy biorące udział w konkursie.
3. Zadaniem komisji jest:
1) ocena złożonych ofert pod względem formalnym
i merytorycznym,
2) zaopiniowanie złożonych ofert i przedstawienie
Burmistrzowi propozycji wysokości kwoty dotacji.
4. Członek komisji będący członkiem organizacji pozarządowej lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3
ustawy starających się o przyznanie grantu nie może
brać udziału w pracach komisji dotyczących opiniowania złożonych ofert. W razie zaistnienia takiej sytuacji
członek komisji powinien wyłączyć się z jej prac.
5. W pracach komisji konkursowej mogą uczestniczyć
także, z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres
zadań publicznych, których konkurs dotyczy.
6. W posiedzeniu komisji konkursowej, w części dotyczącej otwarcia ofert i ujawnienia ich treści, mogą
uczestniczyć przedstawiciele zainteresowanych organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których
mowa w art.3 ust. 3 ustawy jako obserwatorzy.
7. Z prac komisji konkursowej sporządza się protokół,
który podlega rozpatrzeniu przez Burmistrza.
8. Ostatecznego rozstrzygnięcia wraz z wysokością przyznanych dotacji dokonuje Burmistrz.
9. Komisja konkursowa ulega rozwiązaniu z dniem rozstrzygnięcia konkursu.
§ 14. Wyniki otwartego konkursu ofert ogłasza się niezwłocznie po wyborze oferty w sposób określony w § 11
ust. 4.
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§ 15. Organizacja pozarządowa i podmiot, ubiegający się o wsparcie finansowe Gminy, muszą wykazać
w składanej ofercie udział finansowy środków własnych.
§ 16.
1. Oferta realizacji zadania publicznego powinna zawierać w szczególności:
1) tytuł projektu oraz szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,
2) termin i miejsce realizacji zadania publicznego,
3) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,
4) informację o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych
w art. 3 ust. 3 ustawy podmiotu składających
ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne,
5) informację o posiadanych zasobach rzeczowych
i kadrowych, zapewniających wykonanie zadania
publicznego oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację danego zadania
pochodzących z innych źródeł,
6) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego.
2. Wnioskodawca, ubiegający się o dotację na realizację
zadań publicznych zobowiązany jest do przygotowania
oferty wg wzoru, stanowiącego załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia
15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego
zadania (Dz.U. z 2011 roku, nr 6, poz. 25).
§ 17.
1. Organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy mogą z własnej inicjatywy złożyć wniosek o realizację zadania publicznego, także takiego, które jest realizowane dotychczas
w inny sposób, w tym przez organy administracji
publicznej.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 zawiera w szczególności:
1) opis zadania publicznego przeznaczonego do realizacji,
2) szacunkową kalkulację kosztów realizacji zadania
publicznego.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Burmistrz
w terminie nie przekraczającym miesiąca:
1) rozpatruje celowość realizacji zadania publicznego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty
wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, biorąc pod
uwagę:
a) stopień, w jakim wniosek odpowiada priorytetowym zadaniom publicznym określonym w Programie,
b) zapewnienie wysokiej jakości wykonania danego zadania,
c) środki dostępne na realizację zadań publicznych,
d) korzyści wynikające z realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy.
2) informuje o podjętym rozstrzygnięciu, a w przypadku stwierdzenia celowości realizacji zadania
publicznego, informuje składającego wniosek
o trybie zlecenia zadania publicznego, o którym
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mowa w § 10 ust. 2 oraz o terminie ogłoszenia
otwartego konkursu ofert.
§ 18. Oferta na realizację zadania, o której mowa
w § 17, powinna być zaopiniowana przez biuro, właściwe merytorycznie referaty urzędu oraz właściwe merytorycznie komisje Rady.
§ 19. Warunkiem zlecenia przez Gminę organizacji pozarządowej lub podmiotowi zadania oraz przekazania
środków z budżetu na jego realizację jest zawarcie pisemnej umowy z wnioskodawcą, według wzoru stanowiącego
załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru
oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji
zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011 roku, Nr 6, poz. 25).
§ 20. Organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy przy realizacji zadania
publicznego zobowiązane są do podawania w wydawanych przez siebie, w ramach zadania materiałach, publikacjach, wszelkich drukach (zaproszeniach, plakatach, itp.)
informacji o treści: „Projekt realizowany przy wsparciu
finansowym Gminy Skała”, jak również do informowania
poprzez media oraz stosownie do charakteru zadania,
poprzez widoczną w miejscu jego realizacji tablicę, baner
lub przez ustną informację kierowaną do odbiorców,
o fakcie dofinansowania realizacji zadania przez Gminę.
§ 21. Wzory dokumentów związanych z realizacją
Programu określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru
oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji
zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011 roku, Nr 6, poz. 25).
§ 22.
1. W przypadku wykorzystania dotacji w sposób niezgodny z celem określonym w umowie lub nierozliczenia jej, Burmistrz na wniosek Biura pozbawia organizację prawa do ubiegania się o przyznanie dotacji na okres do trzech lat.
2. Decyzja Burmistrza w przedmiocie pozbawienia prawa organizacji o ubieganie się o dotację jest ostateczna.
§ 23. W przypadku:
1) Rezygnacji z przyznanej dotacji, organizacja jest
zobowiązana w trybie natychmiastowym poinformować o tym fakcie Biuro.
2) Częściowego lub całkowitego niewykonania zadania
określonego w umowie, niewykorzystana część przekazanych zaliczkowo środków podlega zwrotowi razem
z ustawowymi odsetkami licząc od daty przekazania
środków. Dokument potwierdzający wpłatę na konto
Gminy niewykorzystanych środków należy przedłożyć
wraz z rozliczeniem zrealizowanej części zadania.
3) Stwierdzenia niegospodarności lub wydatkowania
przez organizację przekazanych środków w sposób niezgodny z przeznaczeniem określonym w umowie,
Gminie przysługuje zwrot środków wraz z ustawowymi
odsetkami, licząc od daty przekazania środków.

Rozdział 4
Ocena realizacji programu
§ 24.
1. Burmistrz dokonuje kontroli i oceny realizacji zadania
zleconego organizacji pozarządowej na zasadach
określonych w ustawie.
2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w realizacji zadania lub wykorzystania środków, Burmistrz
wydaje zalecenia i ustala termin usunięcia nieprawidłowości, zgodnie z postanowieniami umowy.
3. Uwagi, wnioski i propozycje dotyczące bieżącej realizacji niniejszego programu, mogą być zgłaszane
Burmistrzowi i wykorzystywane do usprawnienia
bieżącej współpracy.
4. Ocena realizacji Programu będzie dokonywana
w oparciu o następujące wskaźniki:
1) liczbę organizacji pozarządowych i podmiotów,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, podejmujących zadania publiczne na rzecz lokalnej społeczności,
2) liczbę osób zaangażowanych w realizację zadań
publicznych (w tym wolontariuszy),
3) liczbę osób, które były adresatami różnych działań publicznych,
4) wysokość środków finansowych przeznaczonych
z budżetu Gminy na realizację tych zadań,
5) łączną wielkość środków finansowych i pozafinansowych zaangażowanych przez organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3
ust. 3 ustawy w realizację zadań publicznych na
rzecz mieszkańców.
§ 25.
1. Wykonanie zleconego zadania oraz sposób wykorzystania przyznanej dotacji każdorazowo nadzoruje
Biuro.
2. Nadzór, o którym mowa w ust. 1, polega w szczególności na ocenie:
1) stanu realizacji zadania,
2) efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania,
3) prawidłowości wykorzystania środków publicznych, otrzymanych na realizację zadania,
4) prowadzenia dokumentacji, określonej w przepisach prawa i postanowieniach umowy.
3. Rozliczenie powinno nastąpić w terminie określonym
w umowie.
4. Niewykorzystaną część dotacji należy zwrócić na rachunek Urzędu, w terminie określonym w umowie.
5. Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego, określonego w umowie, należy sporządzić w terminie
30 dni po upływie terminu, na który umowa została
zawarta, według wzoru, stanowiącego załącznik Nr 3
do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty
i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011 roku, Nr 6, poz. 25).
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Rozdział 5
Konsultacje społeczne

Rozdział 6
Postanowienia końcowe

§ 26.
1. Prace nad przygotowaniem Programu zostały zainicjowane i przeprowadzone przez Biuro.
2. Konsultacje społeczne dotyczące Programu zostały
przeprowadzone w oparciu o postanowienia ustawy,
o której mowa w ust. 1 oraz uchwały nr LIII/400/10
Rady Miejskiej w Skale z dnia 24 sierpnia 2010 roku
w sprawie przyjęcia Regulaminu konsultacji społecznych z radą działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie.

§ 27. Burmistrz może powierzyć realizację zadania
publicznego w sposób inny niż przewidziany w ustawie
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
w przypadku gdy zadanie może być bardziej efektywnie
zrealizowane w oparciu o inne przepisy - m.in. o prawo
zamówień publicznych.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Jolanta Penkala
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UCHWAŁA NR XVI/102/11
RADY GMINY SPYTKOWICE
z dnia 30 listopada 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę realizowanego przez Gminny Zakład Usług
Wodnych w Spytkowicach na terenie Gminy Spytkowice
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 7
ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia
7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity
Dz.U. z 2006 roku Nr 123, poz.858 z późn. zm.) Rada
Gminy Spytkowice uchwala, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę realizowanego przez Gminny Zakład
Usług Wodnych w Spytkowicach, dla odbiorców usług
zamieszkałych lub z siedzibą na terenie Gminy Spytkowice, określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Taryfy, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej
uchwały, podlegają podaniu do publicznej wiadomości
na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Spytkowice, oraz na
tablicach ogłoszeń sołectw wchodzących w skład Gminy
Spytkowice, w terminie do siedmiu dni od dnia podjęcia
uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Spytkowice i Kierownikowi Gminnego Zakładu
Usług Wodnych w Spytkowicach.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi w życie po
upływie 14 dni od ogłoszenia z mocą obowiązywania od
1 stycznia 2012 roku.

§ 2. Taryfy określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, mają zastosowanie do dostaw wody dokonywanych w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do
dnia 31 grudnia 2012 roku.

Przewodniczący Rady
mgr inż. Jerzy Piórowski
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVI/102/11
Rady Gminy Spytkowice
z dnia 30 listopada 2011 r.

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę realizowanego przez Gminny Zakład Usług Wodnych w Spytkowicach
na terenie Gminy Spytkowice
Lp.
1.
2.

Taryfowa grupa odbiorców
Gospodarstwa domowe
pozostali odbiorcy usług

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

1.

Wszyscy odbiorcy usług

Wyszczególnienie
cena za 1m3 dostarczonej wody
cena za 1m3 dostarczonej wody

jm.
zł./m3
zł./m3

Cena/stawka netto
3,94
3,94

Wyszczególnienie

J.m.

Stawka opłaty abonamentowej

zł./na odbiorcę miesiąc

Cena/stawka
netto
3,70

Do powyższych cen i stawek należy doliczyć należny podatek VAT według obowiązujących przepisów.
Przewodniczący Rady mgr inż. Jerzy Piórowski
6479

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 579

– 40710 –

Poz. 6480,6481

6480
6480

UCHWAŁA NR XVI/104/11
RADY GMINY SPYTKOWICE
z dnia 30 listopada 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków realizowane przez Gminny Zakład Usług
Wodnych w Spytkowicach na terenie Gminy Spytkowice
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 w związku z art. 7
ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 24 ust.1 ustawy z dnia
7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity
Dz.U. z 2006 roku Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) Rada
Gminy Spytkowice uchwala, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków realizowane przez Gminny Zakład Usług
Wodnych w Spytkowicach, dla odbiorców usług zamieszkałych lub z siedzibą na terenie Gminy Spytkowice, określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Taryfy, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej
uchwały, podlegają podaniu do publicznej wiadomości
na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Spytkowice, oraz na
tablicach ogłoszeń sołectw wchodzących w skład Gminy
Spytkowice, w terminie do siedmiu dni od dnia podjęcia
uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Spytkowice i Kierownikowi Gminnego Zakładu
Usług Wodnych w Spytkowicach.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi w życie po
upływie 14 dni od ogłoszenia z mocą obowiązywania od
1 stycznia 2012 roku.

§ 2. Taryfy określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, mają zastosowanie do odbioru ścieków
dokonywanych w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku
do dnia 31 grudnia 2012 roku.

Przewodniczący Rady
mgr inż. Jerzy Piórowski
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVI/104/11
Rady Gminy Spytkowice
z dnia 30 listopada 2011 r.

Taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków realizowane przez Gminny Zakład Usług Wodnych
w Spytkowicach na terenie Gminy Spytkowice
Lp.
1.
2.

Taryfowa grupa odbiorców
Gospodarstwa domowe
Pozostali odbiorcy usług

Wyszczególnienie
cena za 1m3 odprowadzonych ścieków
cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków

J.m.
zł./m3
zł/m3

Cena/stawka netto
13,60
13,60

Do powyższych cen i stawek należy doliczyć należny podatek VAT według obowiązujących przepisów.
Przewodniczący Rady
mgr inż. Jerzy Piórowski
6480
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UCHWAŁA NR XV/72/11
RADY MIEJSKIEJ W SUŁKOWICACH
z dnia 29 listopada 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia taryf cen i opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków na rok 2012
Działając na podstawie art. 7 ust.1 pkt 3 i art. 18 ust. 2
pkt 8 oraz pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 24 ust. 1 i ust. 6 ustawy
z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity z 2006 r. Dz.U. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) - Rada
Miejska w Sułkowicach uchwala co następuje:
§ 1. Na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej
Sułkowice Spółka z o.o. zatwierdza się na 2012 r. taryfy

cen i opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków:
1) ceny za wodę:
a) dla gospodarstw domowych - 3,43 zł/m3
b) dla pozostałych odbiorców - 4,80 zł/m3
2) opłata abonamentowa dla wszystkich odbiorców
wody - 5,21 zł/miesiąc
3) ceny za ścieki:
a) dla gospodarstw domowych - 3,46 zł/m3
b) dla pozostałych odbiorców - 7,14 zł/m3
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4) opłata abonamentowa za ścieki dla wszystkich odbiorców - 5,94 zł/miesiąc
5) opłata za odbiór przyłącza wodociągowego:
a) dla gospodarstw domowych - 216,00 zł
b) dla pozostałych odbiorców - 216,00 zł
6) opłata za odbiór przyłącza kanalizacyjnego:
a) dla gospodarstw domowych - 162,00 zł
b) dla pozostałych odbiorców - 162,00 zł
§ 2. Ceny i opłaty, o których mowa w § 1, zawierają
podatek VAT i pobiera je podmiot świadczący usługi.
§ 3.
1. Ustala się dla gospodarstw domowych dopłatę do
ceny każdego metra sześciennego wody w wysokości 1,37 zł oraz dopłatę do każdego metra sześciennego ścieków w wysokości 3,68 zł, dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia
ścieków, realizowanego przez Zakład Gospodarki

Poz. 6481,6482

Komunalnej Sułkowice Spółka z o.o. zatwierdzonych
niniejszą uchwałą Rady Miejskiej w Sułkowicach.
2. Ceny, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a oraz pkt 3 lit. a,
zostały ustalone po uwzględnieniu dopłat, o których
mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu
§ 4.
1. Taryfy mają zastosowanie do usług świadczonych
z gminnych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.
2. Taryfy podlegają ogłoszeniu przez Zakład Gospodarki
Komunalnej Sułkowice Spółka z o.o. w sposób zwyczajowo przyjęty i obowiązują przez 1 rok.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Sułkowicach
mgr Jan Socha
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UCHWAŁA NR XV/73/11
RADY MIEJSKIEJ W SUŁKOWICACH
z dnia 29 listopada 2011 r.
w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania
odpadów komunalnych oraz wywozu nieczystości na terenie Gminy Sułkowice
Działając na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 18
ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
(tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.) oraz art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst
jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) –
Rada Miejska w Sułkowicach uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się górną stawkę opłat za zorganizowany wywóz odpadów komunalnych:
1) od pojemników 0,11 m3 w wysokości 12,90 zł za
jeden wywóz,
2) od pojemników 1,1 m3 w wysokości 78,00 zł za jeden
wywóz

§ 4.
1. Ustala się opłatę za unieszkodliwianie odpadów komunalnych na gminnym składowisku odpadów w Sułkowicach w wysokości 260,00 zł + VAT za 1 Mg odpadów
przyjmowanych na składowisko.
2. Opłata za unieszkodliwianie stanowi dochód Zakładu
Gospodarki Komunalnej Sułkowice Spółka z o.o.
§ 5. Traci moc uchwała nr LIII/394/10 Rady Miejskiej
w Sułkowicach z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie
ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych za usługi
w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz wywozu nieczystości płynnych z nieruchomości na terenie Gminy Sułkowice.

§ 2. Ustala się stawkę opłaty za wywóz nieczystości
płynnych ze zbiorników bezodpływowych do gminnej
oczyszczalni ścieków w wysokości 85 zł za jeden wywóz
beczką o poj. 3 m3.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

§ 3. Ceny i opłaty, o których mowa w § 1 i § 2, zawierają podatek VAT i pobiera je podmiot świadczący
usługi.

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