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TREŚĆ:
Poz.:
UCHWAŁY RAD GMIN
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7320

7321

7322

7323

7324

7325

7326

7327

7328

–

Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 22 sierpnia 2011 r. w sprawie utworzenia
odrębnego obwodu do głosowania

44687

–

Rady Gminy Dębno z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie: zmian w uchwale
budżetowej na 2011 rok

44687

–

Rady Gminy Iwanowice z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

44688

Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany
uchwały dotyczącej finansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego
nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym
szkołę jest Rada Gminy w Łososinie Dolnej

44702

Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 23 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę Nr 97/XII/2011 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 28 listopada 2011 r.
w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości

44703

Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 23 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę Nr 98/XII/2011 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 28 listopada 2011
roku w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku rolnego

44703

Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie
zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty
targowej

44704

Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie
określenia wzorów formularzy podatku od nieruchomości, podatku rolnego,
podatku leśnego

44704

Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie:
górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi
w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników
bezodpływowych

44717

Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie
ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Maków Podhalański

44717

Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie:
lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży
mieszkańców Gminy Maków Podhalański

44718

Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie
wprowadzenia zmian w Statucie Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejskiej Przychodni Zdrowia w Makowie Podhalańskim

44722

Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie
wprowadzenia zmian do Statutu Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Juszczynie
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Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia
„Regulaminu wynagradzania nauczycieli, ustalania wysokości oraz warunków
przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, wysługę lat oraz niektórych innych składników wynagrodzenia”

44724

Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie zwolnień
w podatku od nieruchomości

44733

Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 15 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę
w sprawie ustalenia wzorów formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny, deklaracji na podatek leśny i informacji na
podatek od nieruchomości, rolny, leśny

44734

Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 15 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę
w sprawie Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli

44743

Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie udzielenia
Dyrektorowi Zarządu Komunikacji Miejskiej w Tarnowie upoważnienia do
wydawania zaświadczeń potwierdzających posiadanie przez operatora
uprawnień do wykonywania publicznego transportu zbiorowego

44743

Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie nadania Statutu Zespołowi Przychodni Specjalistycznych Samodzielnemu Publicznemu
Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Tarnowie

44744

Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie likwidacji
Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Tarnowie

44751

–

Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie likwidacji Izby
Wytrzeźwień w Tarnowie

44751

–

Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie

44752

Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 15 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miasta Tarnowa

44754

–

Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie nadania nazw
ulicom w mieście Tarnowie

44755

–

Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 15 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę
w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych
na drogach publicznych w Tarnowie oraz ustalenia ich wysokości i sposobu
pobierania opłat w tej strefie

44757

Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie: określenia warunków oraz trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania

44757

Rady Gminy Zabierzów z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały
Rady Gminy Zabierzów Nr XIII/100/11 z dnia 28 października 2011 r. w sprawie
inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, opłat
lokalnych oraz opłaty skarbowej, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

44768

–

Rady Gminy Zabierzów z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie nadania nazwy
ulicy na terenie wsi Kobylany

44768

–

Rady Gminy Zabierzów z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie nadania nazw
ulicom na terenie wsi Karniowice

44769

Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIX/125/11 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

44770

Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIX/126/11 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

44772
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–

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 615
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–

– 44687 –

Poz. 7316,7317

Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie: określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Zator w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu

44781

POROZUMIENIE:
7348

–

Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 27 czerwca 2011 r. zawarte pomiędzy Województwem Małopolskim a Gminą Babice w sprawie powierzenia
Gminie Babice wykonania zadania własnego pn.: „Przebudowa DW nr 781
w m. Jankowice od km 12+945,57-13+093,84 polegająca na zastąpieniu gruntowego pobocza, chodnikiem z kostki brukowej wraz z niezbędna zmianą sposobu odwodnienia”

44789
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UCHWAŁA NR XI/78/2011
RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU
z dnia 22 sierpnia 2011 r.
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu do głosowania

Na podstawie art. 12 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia
2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. nr 21, poz. 112
z póź. zm.), na wniosek Burmistrza Chełmka, Rada Miejska w Chełmku u c h w a l a , co następuje:
§ 1. Tworzy się odrębny obwód głosowania
w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 2011 r: 1. Nr obwodu:8 2. Granice obwodu: Dom
Pomocy Społecznej w Bobrku 3. Siedziba obwodowej

komisji wyborczej: Dom Pomocy Społecznej Ul. Księżnej
Ogińskiej 2, 32 – 661 Bobrek
§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz w sposób miejscowo przyjęty.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Marek Palka

7316

7317
7317

UCHWAŁA NR XII/132/2011
RADY GMINY DĘBNO
z dnia 22 grudnia 2011 r.
w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok

Na podstawie art.211, art. 212 ustawy z 27 sierpnia
2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.
1240 ze zm.) oraz art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku
Nr 142, poz. 1591 ze zm.) – Rada Gminy Dębno uchwala,
co następuje:
Dział
801

Rozdział
80113

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Dębno na 2011
rok nr I/20/2011 z dnia 27 stycznia 2011 roku, zwanej
dalej „Uchwałą” dokonuje się następujących zmian:
1. W planie wydatków budżetu Gminy Dębno na
2011 rok, określonych w § 2 Uchwały:
1. 1. Zmniejsza się wydatki budżetu, jak poniżej:

Nazwa - rodzaj wydatku
Oświata i wychowanie
Dowożenie uczniów do szkół

a) wydatki bieżące
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
1.2 – wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
OGÓŁEM ZMNIEJSZENIA BUDŻETU
A. WYDATKI BIEŻĄCE
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
2. dotacje na zadania bieżące

Kwota w zł
32 000,00
32 000,00
32 000,00
32 000,00
32 000,00
32 000,00
32 000,00
32 000,00
32 000,00

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 615

– 44688 –

Poz. 7317,7318

3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
4. wydatki bieżące realizowane z udziałem środków UE
5. wydatki na poręczenia i gwarancje
6. wydatki na obsługę długu
B. WYDATKI MAJĄTKOWE

-

1. 2. Zwiększa się wydatki budżetu, jak poniżej:
Dział
801

Rozdział
80113

Nazwa - rodzaj wydatku
Oświata i wychowanie
Dowożenie uczniów do szkół

a) wydatki bieżące
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
1.2 – wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
OGÓŁEM ZWIĘKSZENIA BUDŻETU

Kwota w zł
32 000,00
32 000,00
32 000,00
32 000,00
32 000,00
32 000,00

A. WYDATKI BIEŻĄCE
32 000,00
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
32 000,00
1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
32 000,00
2. dotacje na zadania bieżące
3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
4. wydatki bieżące realizowane z udziałem środków UE
5. wydatki na poręczenia i gwarancje
6. wydatki na obsługę długu
B. WYDATKI MAJĄTKOWE
§
3.
Uchwała
wchodzi
w
życie
z
dniem
podjęcia.
1. 3. Plan wydatków budżetu z uwzględnieniem
naniesionych zmian wynosi – 37 308 354,85 złotych;
W tym:

§ 4. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.

3) Wydatki bieżące 30 065 831,89 złotych,
4) Wydatki majątkowe 7 242 522,96 złotych.

Przewodniczący Rady
Gminy
Stanisław Pierzga

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Dębno.
7317

7318
7318

UCHWAŁA NR XV/95/2011
RADY GMINY IWANOWICE
z dnia 21 grudnia 2011 r.
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
w związku z art. 6a ust.11 ustawy z dnia 15 listopada
1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r.
Nr 136, poz. 969), art.6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity:
Dz. U. z 2010 r., Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) oraz art.
6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku
leśnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz.1682
z późn. zm). Rada Gminy Iwanowice uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego dla osób fizycznych stanowiących załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. 1. Ustala się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej
uchwały.

§ 3. 1. Ustala się wzór deklaracji na podatek rolny
stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. 1. Ustala się wzór deklaracji na podatek leśny
stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 5. 1. Traci moc uchwala Nr XXVI)177)08 RADY
GMINY IWANOWICE z dnia 20.11.2008 r. w sprawie
określania wzorów formularzy informacji i deklaracji
podatkowych.
§ 6. 1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Iwanowice
§ 7. 1. Uchwała wchodzi w życie po ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Edward Stopiński

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 615

– 44689 –

Poz. 7318
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XV/95/2011
Rady Gminy Iwanowice
z dnia 21 grudnia 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 615

– 44690 –

Poz. 7318

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 615

– 44691 –

Poz. 7318

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 615

– 44692 –

Poz. 7318

Przewodniczący Rady Gminy
Edward Stopiński

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 615

– 44693 –

Poz. 7318
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XV/95/2011
Rady Gminy Iwanowice
z dnia 21 grudnia 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 615

– 44694 –

Poz. 7318

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 615

– 44695 –

Poz. 7318

Przewodniczący Rady Gminy
Edward Stopiński

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 615

– 44696 –

Poz. 7318
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XV/95/2011
Rady Gminy Iwanowice
z dnia 21 grudnia 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 615

– 44697 –

Poz. 7318

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 615

– 44698 –

Poz. 7318

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 615

– 44699 –

Poz. 7318

Przewodniczący Rady Gminy
Edward Stopiński

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 615

– 44700 –

Poz. 7318
Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XV/95/2011
Rady Gminy Iwanowice
z dnia 21 grudnia 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 615

– 44701 –

Poz. 7318

Przewodniczący Rady Gminy Edward Stopiński

7318

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 615

– 44702 –

Poz. 7319

7319
7319

UCHWAŁA NR 107/XIII/2011
RADY GMINY W ŁOSOSINIE DOLNEJ
z dnia 23 grudnia 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały dotyczącej finansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli
zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym szkołę jest Rada Gminy
w Łososinie Dolnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art.
7 ust.1 pkt 8 , art. 40 ust.1, art. 41 ust.1i art. 42ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.
U. z 2001r Nr 142 poz. 1591, zm : z 2002r Nr 23 poz. 220
,Nr 62 poz. 558 , Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr
214 poz. 1806, z 2003r Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 ,
z 2004r Nr 102 poz. 1055 i Nr 116 poz. 1203 , z 2005r Nr
172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457, z 2006r Nr 17 poz. 128
i Nr 146 poz. 1055 ,z 2007r Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz.
974 i Nr 173 poz. 1218, z 2008r Nr 180 poz. 1111, Nr 223
poz. 1458 , z 2009r Nr 52 poz. 420 i Nr 157 poz. 1241 i z
2010r Nr 28 poz. 142 i 146 , Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz.
675 i z 2011r Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz.
777 i Nr 149 poz. 887/ ,art. 70a ust. 1 i art. 91d pkt
1ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela /
Dz. U. z 2006r Nr 97 poz. 674 zm : Nr 170 poz. 1218 i Nr
220 poz. 1600 ,z 2007r Nr 17 poz. 95 , Nr 80 poz. 542, Nr
102 poz. 689, Nr 158 poz. 1103 ,Nr 176 poz. 1238, Nr 191
poz. 1369 i Nr 247 poz. 1821 , z 2008 r Nr 145 poz. 917,
Nr 227 poz. 1505 i z 2009r Nr 1 poz. 1 , Nr 56 poz. 458,
Nr 97 poz. 800, Nr 213 poz. 1650 i Nr 219 poz. 1706 i z
2011r Nr 149 poz. 887 i Nr 205 poz. 1206/art. 4 ust. 1 i
art.13 pkt 2ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych
aktów prawnych /Dz. U z 2011r Nr 197 poz. 1172 i Nr 232
poz. 1378/rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 29 marca 2002 roku w sprawie sposobu
podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych
wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach
organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra
właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków /
Dz. U Nr 46 poz. 430/oraz po zasięgnięciu opiniiZ N P
Zarząd Oddziału w Łososinie Dolnej , NSZZ „ SOLIDARNOŚĆ” Międzyzakładowej Komisji Pracowników Oświaty i Wychowania w Nowym Sączu i Komisji Oświaty,
Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Gminy
w Łososinie Dolnej,
Rada Gminy w Łososinie Dolnej
uchwala co następuje:
§ 1. W uchwale Nr 224/XXXIX/06 Rady Gminy
w Łososinie Dolnej z dnia 31 marca 2006 roku
w sprawie finansowania dokształcania i doskonalenia
7319

zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla
których organem prowadzącym szkołę jest Rada Gminy
w Łososinie Dolnej / Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr
272/06 poz. 1957 zm : Nr 291/07 poz. 1980 , Nr 172/08
poz. 1001 , Nr 225/09 poz. 1617, Nr 856/09 poz. 6878 i Nr
121/2011 poz. 949/§3otrzymuje brzmienie :
„§ 3. Ustala się na rok 2012 następujące specjalności , na które dofinansowywanie będzie przyznawane:filologia angielska, filologia niemiecka, informatyka,
przyroda, edukacja wczesnoszkolna, kształcenie zintegrowane ,wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna, technika, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza,
plastyka, oligofrenopedagogika, bibliotekoznawstwo,
wychowanie do życia w rodzinie, rewalidacja w tym
ruchowa i umysłowa, kwalifikacje trenerskie w zakresie
wychowania fizycznego, etyka, matematyka, historia,
logopedia , wiedza o społeczeństwie, edukacja dla bezpieczeństwa, zajęcia artystyczne, doradztwo zawodowe, przedsiębiorczość , ratownictwo medyczne , udzielanie pierwszej pomocy ,surdotyflopedagogika, teologia i muzyka."
§ 2. W załączniku do uchwały Nr 224/XXXIX/06 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 31 marca 2006 roku
w sprawie finansowania dokształcania i doskonalenia
zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla
których organem prowadzącym szkołę jest Rada Gminy
w Łososinie Dolnej / Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr
272/06 poz. 1957 zm : Nr 291/07 poz. 1980 , Nr 172/08
poz. 1001 , Nr 225/09 poz. 1617, Nr 856/09 poz. 6878 i Nr
121/2011 poz. 949/w §6 w ust. 3 w pkt 1 lit. a otrzymuje
brzmienie :
„a)

do 50% kosztów studiów semestralnie"

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Łososina Dolna .
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia
2012 roku .
Przewodniczący Rady
Bolesław Oleksy

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 615

– 44703 –

Poz. 7320,7321
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UCHWAŁA NR 112/XIII/2011
RADY GMINY W ŁOSOSINIE DOLNEJ
z dnia 23 grudnia 2011 r.
zmieniająca uchwałę Nr 97/XII/2011 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia
28 listopada 2011 roku w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od
nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 , art.
41 ust. 1 i art. 42ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr142
poz.1591 zm: z 2002 r.Nr23 poz.220, Nr62 poz.558, Nr113
poz.984, Nr153 poz.1271, Nr214 poz.1806, z 2003 r. Nr80
poz.717, Nr162 poz.1568, z 2004 r. Nr102 poz.1055,
Nr116 poz.1203, Nr167 poz.1759, z 2005 r. Nr172
poz.1441, Nr175 poz.1457 ,z 2006 r. Nr17 poz.128 i Nr146
poz.1055 , z 2007r Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr
173 poz. 1218 , z 2008r Nr 180 poz.1111, 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 i z
2011r Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679 , Nr 134 poz. 777
i Nr 149 poz. 887/,art. 7 ust. 3ustawy z dnia 12 stycznia
1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych1)/ Dz. U z
2010r Nr 95 poz. 613 zm : Nr 96 poz. 620, Nr 215 poz.
1674 , Nr 225 poz. 1461 i Nr 226 poz. 1475 i z 2011r Nr
102 poz. 584, Nr 112poz.654, Nr 171 poz. 1016 i Nr 232
poz. 1378 /,art.4 ust.1 i art. 13 pkt 2ustawy z dnia 20
lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych / Dz. U z 2011 r Nr
197 poz. 1172, zm : Nr 232 poz. 1378/,

Rada Gminy w Łososinie Dolnej
uchwala co następuje:
§ 1. W§1 w pkt 1uchwały Nr 97/XII/2011 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 28 listopada 2011 roku
w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości uchyla sięlit. e.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Łososina Dolna.
§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia i ma zastosowanie do podatku należnego od 1 stycznia 2012 r.
2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy Łososina Dolna i tablicach ogłoszeń
we wszystkich jednostkach pomocniczych / sołectwach
Gminy/.
Przewodniczący Rady
Bolesław Oleksy

7320
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UCHWAŁA NR 113/XIII/2011
RADY GMINY W ŁOSOSINIE DOLNEJ
z dnia 23 grudnia 2011 r.
zmieniająca uchwałę Nr 98/XII/2011 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 28 listopada 2011 roku w sprawie
wprowadzenia zwolnień od podatku rolnego

Na podstawieart. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 , art.
41 ust. 1 i art. 42ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr142
poz.1591 zm: z 2002 r.Nr23 poz.220, Nr62 poz.558, Nr113
poz.984, Nr153 poz.1271, Nr214 poz.1806, z 2003 r. Nr80
poz.717, Nr162 poz.1568, z 2004 r. Nr102 poz.1055,
Nr116 poz.1203, Nr167 poz.1759, z 2005 r. Nr172
poz.1441, Nr175 poz.1457 ,z 2006 r. Nr17 poz.128 i Nr146
poz.1055 , z 2007r Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr
173 poz. 1218 , z 2008r Nr 180 poz.1111, 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 i z
2011r Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679 , Nr 134 poz. 777
i Nr 149 poz. 887/,art. 13eustawy z dnia 15 listopada
1984 roku o podatku rolnym / Dz. U z 2006r Nr 136 poz.
969, zm : Nr 191 poz. 1412, Nr 245 poz. 1775, Nr 249 poz.
1825, z 2007r Nr 109 poz. 747, z 2008r Nr 116 poz. 730,
Nr 237 poz. 1655, z 2009r Nr 56 poz. 458i z 2010r Nr 96
poz. 620 i Nr 226 poz. 1475/art.4 ust.1 i art. 13 pkt
2ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych /
Dz. U z 2011r Nr 197 poz. 1172, zm ; Nr 232 poz. 1378/,
7321

Rada Gminy w Łososinie Dolnej
uchwala co następuje:
§ 1. W§1uchwały Nr 98/XII/2011 Rady Gminy
w Łososinie Dolnej z dnia 28 listopada 2011 roku
w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku rolnego
uchyla się pkt 3.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Łososina Dolna.
§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia i ma zastosowanie do podatku należnego od 1 stycznia 2012
roku.
2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy Łososina Dolna i tablicach ogłoszeń
we wszystkich jednostkach pomocniczych / sołectwach
Gminy/.
Przewodniczący Rady
Bolesław Oleksy

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 615

– 44704 –

Poz. 7322,7323
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UCHWAŁA NR XII/116/2011
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE PODHALAŃSKIM
z dnia 14 grudnia 2011 r.
w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 art. 40 ust. 1, art. 41
i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)
oraz art. 15, art. 19, ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych tekst. jedn. z 2010 r.
(Dz.U. Nr95 poz. 613 z późn. zm.) Rada Miejska w Makowie Podhalańskim uchwala, co następuje:

§ 3. Dzienne stawki opłaty targowej nie mogą przekraczać 728,64 zł
§ 4. Opłata targowa płatna jest w kasie Urzędu
Miejskiego lub u inkasenta wyznaczonego na zasadach
odrębnych
§ 5. Realizację uchwały powierza się Burmistrzowi
Makowa Podhalańskiego

§ 1. Opłatę targową pobiera się codziennie od osób
fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej dokonujących
sprzedaży na terenie Gminy Maków Podhalański.

1) Uchwała Rady Miejskiej Nr XI/97/2011 z dnia
9 listopada 2011 r.

§ 2. 1.Ustala się dzienne stawki opłaty targowej na
placu targowym przy ul. Konopnickiej;

2) Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXVI/392/10 z dnia
10 listopada 2010 r.

1) przy sprzedaży na stanowisku do 1m2
a) artykułów rolnych w wysokości 1,00 zł.
b) innych artykułów w wysokości 3,50 zł.
2) przy sprzedaży na stanowisku powyżej
w wysokości 9,00 zł za m2

1m2

§ 6. Traci moc:

§ 7. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po uprzednim
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Henryk Bania

2. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej na
pozostałych terenach w Gminie , gdzie prowadzona jest
sprzedaż – w wysokości 9,00 zł.za każdy m2
7322
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UCHWAŁA NR XII/117/2011
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE PODHALAŃSKIM
z dnia 14 grudnia 2011 r.
w sprawie określenia wzorów formularzy podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001r. Nr 142 póz. 1591 z późn. zm.), art. 6 ust.
13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach
i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Dz.U. Nr
95, poz. 613 z późn. zm.), art. 6a ust. 11ustawy z dnia 15
listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jedn. Dz.U.
z 2006 r. Nr 136 poz. 969 z późn. zm.) oraz art. 6 ust.
9 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (tekst jedn. Dz.U. z 2002r. Nr 200 poz. 1682 z późn.
zm.),- Rada Miejska w Makowie Podhalańskim
uchwala, co następuje:
§ 1.
1) Ustala wzór formularza: informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego od osób fizycznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2) Ustala wzór formularza: deklaracja na podatek od
nieruchomości zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

3) Ustala wzór formularza: deklaracja na podatek rolny
zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
4) Ustala wzór formularza: deklaracja na podatek leśny
zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXVI/389/10 z dnia 10
listopada 2010 roku w sprawie określenia wzorów formularzy podatku od nieruchomości, podatku rolnego
i leśnego
§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi
Makowa Podhalańskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14-stu dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego i ma zastosowanie od 2012 roku.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Henryk Bania

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 615

– 44705 –

Poz. 7323
Załącznik nr 1
do uchwały nr XII/117/2011
Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim
z dnia 14 grudnia 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 615

– 44706 –

Poz. 7323

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 615

– 44707 –

Poz. 7323

Przewodniczący Rady Miejskiej Henryk Bania

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 615

– 44708 –

Poz. 7323
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XII/117/2011
Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim
z dnia 14 grudnia 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 615

– 44709 –

Poz. 7323

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 615

– 44710 –

Poz. 7323

Przewodniczący Rady Miejskiej Henryk Bania

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 615

– 44711 –

Poz. 7323
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XII/117/2011
Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim
z dnia 14 grudnia 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 615

– 44712 –

Poz. 7323

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 615

– 44713 –

Poz. 7323

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 615

– 44714 –

Poz. 7323

Przewodniczący Rady Miejskiej Henryk Bania

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 615

– 44715 –

Poz. 7323
Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XII/117/2011
Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim
z dnia 14 grudnia 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 615

– 44716 –

Poz. 7323

Przewodniczący Rady Miejskiej Henryk Bania
7323

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 615

– 44717 –

Poz. 7324,7325
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UCHWAŁA NR XII/118/2011
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE PODHALAŃSKIM
z dnia 14 grudnia 2011 r.
w sprawie: górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania
odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 18 ust. 2 pkt 15
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
/tekst jedn. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./
oraz art. 6 ust. 2 – 4a ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /tekst
jedn. z 2005 r. Dz. U. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm./ Rada Miejska w Makowie Podhalańskim – uchwala co
następuje:
§ 1.
1. Ustala się w gminie Maków Podhalański górną
stawkę opłat za odbiór 110 litrów odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
a) których nieruchomość wyposażona jest w stały pojemnik - 11,00 zł brutt,
b) którzy korzystają z worków - 11,70 zł brutto,
2. Ustala się górną stawkę opłat za odbiór odpadów komunalnych niesegregowanych od podmiotów
prowadzących działalność gospodarczą oraz innych niż
mieszkańcy podmiotów i instytucji nie prowadzących
działalności gospodarczej w wysokości 550,00 zł za
1 tonę brutto.
3. Ustala się górną stawkę opłat za odbiór
i transport nieczystości ciekłych w wysokości 33,00 zł za
1 m3 brutto.
4. W przypadku nie wykonania obowiązku zawarcia umowy na usługi odbioru odpadów komunalnych
ustala się obowiązkową opłatę roczną w wysokości
35,00 zł brutto, od jednej osoby zamieszkującej nieru-

chomość za utrzymanie czystości i porządku w gminie,
w tym możliwość oddania 660 litrów (6 – worków, pojemników o pojemności 110 litrów), odpadów komunalnych niesegregowanych.
5. W przypadku nie wykonania obowiązku zawarcia umowy na usługi odbioru odpadów komunalnych
ustala się obowiązkową opłatę roczną dla właścicieli
domków letniskowych zamieszkałych okresowo, za
utrzymanie czystości i porządku w gminie w tym możliwość oddania 550 litrów (5 – worków, pojemników
o pojemności 110 litrów), odpadów komunalnych niesegregowanych w wysokości 50,00 zł brutto, od jednego
domku.
§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXXVI/401/10 Rady
Miejskiej w Makowi e Podhalańskim z dnia 10 listopada
2010 roku, w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi
w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz
opróżniania zbiorników bezodpływowych.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Makowa Podhalańskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego i ma zastosowanie do naliczania opłat od
1 stycznia 2012 roku.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Henryk Bania

7324
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UCHWAŁA NR XII/130/2011
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE PODHALAŃSKIM
z dnia 14 grudnia 2011 r.
w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach
podstawowych prowadzonych przez gminę Maków Podhalański

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity
Dz.U.z 2001r. Nr 142,poz.1591 z późn.zm./ oraz art.14
ust. 5 w związku z art.6 ust.1 pkt 2 i w związku z art. 5c
ust. 1 ustawy z dnia 07 września 1991r. o systemie
oświaty /t.j. z 2004r. Nr 256,poz.2572 z późn.zm./ - Rada
Miejska w Makowie Podhalańskim u c h w a l a co następuje:
§ 1. Usługi świadczone przez publiczne przedszkola
i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzone przez Gminę Maków Podhalański w zakresie
podstawy programowej określonej w Rozporządzeniu
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008
roku w sprawie podstawy programowej wychowania
przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszcze-

gólnych typach szkół (Dz.U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17 ) są
realizowane bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie.
§ 2. 1.Opłacie podlegają świadczenia wykraczające
poza podstawę programową wychowania przedszkolnego realizowane w czasie przekraczającym 5 godzin
dziennie które obejmują: 1) gry i zabawy dydaktyczne
wspomagające rozwój psychofizyczny dziecka 2) gry
i zabawy edukacyjne oraz badawcze rozwijające zainteresowania otaczającym światem, 3) zabawy tematyczne
wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dziecka,
4) zajęcia rozwijające uzdolnienia plastyczne ,muzyczne,
teatralne, twórcze i inne
§ 3. 1.Ustala się opłatę za jedną godzinę korzystania
przez dziecko ze świadczeń przedszkola wykraczającą
poza podstawę programową wychowania przedszkol-

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 615

– 44718 –

nego, określoną w §2 w wysokości 1,30 zł. (słownie:
jeden złoty 30/100) 2. Opłatę pobiera się od rodzica
(prawnego opiekuna ) za każdą rozpoczętą godzinę
świadczenia ponad podstawę programową określoną
w § 1 3.Szczegłowy zakres i zasady odpłatności za
świadczenia opiekuńczo-wychowawcze świadczone
przez przedszkola o których mowa w § 2 określa umowa
cywilnoprawna zawarta między dyrektorem placówki
a rodzicami (opiekunami prawnymi ) dziecka.

Poz. 7325,7326

szkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez
gminę Maków Podhalański.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Makowa Podhalańskiego
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowych Województwa
Małopolskiego .
Przewodniczący Rady Miejskiej

§ 4. Traci moc Uchwała Nr VIII/70/2011 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 21 czerwca 2011r.
w sprawie ustalenia zasad i wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola i oddziały przed-

Henryk Bania

7325
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UCHWAŁA NR XII/132/2011
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE PODHALAŃSKIM
z dnia 14 grudnia 2011 r.
w sprawie: lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży mieszkańców Gminy Maków
Podhalański

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 14a ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001
r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 90t ust 1 pkt
2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z póź. zm.) - Rada
Miejska w Makowie Podhalańskim uchwala, co następuje:

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Makowa Podhalańskiego.

§ 1. Uchwala się Lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży mieszkańców
Gminy Maków Podhalański w brzmieniu stanowiącym
załącznik do niniejszej uchwały.

Henryk Bania

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej

Załącznik
do uchwały nr XII/132/2011
Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim
z dnia 14 grudnia 2011 r.
LOKALNY PROGRAM WSPIERANIA EDUKACJI
UZDOLNIONYCH DZIECI I MŁODZIEŻY MIESZKAŃCÓW
GMINY MAKÓW PODHALAŃSKI
I. Cele, formy i kryteria programu:
- Stworzenie możliwości rozwijania umiejętności
oraz zdolności dzieci i młodzieży
Zachęcanie
do
i doskonalenia umiejętności

zdobywania

wiedzy

- Pomoc rzeczowa i finansowa dla posiadających
wizję swojej dalszej pracy i chcą nadal się rozwijać
§ 1.
1) Program ma na celu wspieranie edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży mieszkańców Gminy Maków
Podhalański.
2) Ilekroć w Programie mówi się o:
a) uczniu – rozumie się ucznia szkoły publicznej lub
niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej,
z wyjątkiem szkół dla dorosłych
b) studencie – rozumie się studenta, który nie ukończył 26 roku życia i studiuje na studiach licencjackich, magisterskich, wyższych zawodowych

c) programie – rozumie się lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży mieszkańców Gminy Maków Podhalański.
§ 2. Program obejmuje uczniów i studentów, którzy
mają bardzo dobre lub wybitne indywidualne osiągnięcia w dziedzinie:
- nauki
- sztuki
- kultury
- kultury fizycznej i sportu
§ 3. 1. Podstawową formą pomocy szczególnie
uzdolnionych dzieci i młodzieży jest stypendium Burmistrza Makowa Podhalańskiego
2. W szczególnych przypadkach Burmistrz po zasięgnięciu opinii Komisji, o której mowa w §10 i §11
i §12, może ustalić formę pomocy szczególnie uzdolnionym uczniom taką jak np.: na organizację odczytu, wystawy, prezentację, indywidualną opiekę naukową czy
artystyczną.
§ 4. W ramach Programu może być przyznane stypendium:

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 615
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1) uczniowi – laureatowi olimpiady przedmiotowej lub
konkursu przedmiotowego na szczeblu co najmniej
wojewódzkim
2) uczniowi – uzyskującemu bardzo dobre wyniki
w nauce (średnia 4,75 i wyżej) i co najmniej z bardzo
dobrą oceną z zachowania - reprezentującemu szkołę,
gminę w regionie lub na szczeblu ogólnopolskim
w konkursach, przeglądach, wystawach itp
3) studentowi – który uzyskuje bardzo dobre wyniki
w nauce (średnia co najmniej 4,5) i posiadającemu
publikacje, innowacje, inne osiągnięcia naukowe lub
osiągnięcia w dziedzinie sztuki, kultury lub artystyczne.
4) uczniowi (studentowi)- który legitymuje się bardzo
dobrymi i dobrymi osiągnięciami w nauce (średnia co
najmniej 4,0), oraz bardzo dobrymi osiągnięciami
sportowymi na szczeblu co najmniej wojewódzkim lub
innym w danej dyscyplinie sportowej
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§ 12. O przyznaniu lub odmowie przyznania stypendium oraz o jego wysokości decyduje Burmistrz
Makowa Podhalańskiego, na podstawie propozycji
przedłożonej przez komisję, o której mowa w §10
§ 13. W decyzji o przyznaniu stypendium określa
się w szczególności wysokość stypendium, jego przeznaczenie, termin i warunki wypłaty stypendium
§ 14. O stypendium mogą się ubiegać uczniowie
szkół podstawowych i gimnazjalnych działających na
terenie Gminy Maków Podhalański oraz uczniowie
i studenci studiów dziennych, na stałe zamieszkujący
w gminie Maków Podhalański.
§ 15. Prawo o ubieganie się o stypendium:
- naukowe I stopnia – ma uczestnik konkursów, olimpiad
przedmiotowych na szczeblu ponad wojewódzkim
i laureat konkursów i olimpiad wojewódzkich,

§ 5. Uczniowie i studenci zakwalifikowani przez
komisję, o której mowa w § 10 objęci są programem na
okres od września do czerwca. Mają oni prawo do ponownego ubiegania się o objęcie Programem w latach
następnych na podstawie osiągnięć z okresu po przyznaniu ostatniego stypendium.

- naukowe II stopnia – ma finalista konkursów, olimpiad
przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim i zwycięzca
konkursów i olimpiad powiatowych,

§ 6. Stypendium Burmistrza Makowa Podhalańskiego powinno służyć rozwojowi szczególnych zdolności i może być przeznaczone wyłącznie na cel związany
z uzdolnieniem, a w szczególności na zakup lub dofinansowanie sprzętu sportowego, strojów sportowych
lub artystycznych, instrumentów muzycznych, materiałów plastycznych, sfinansowanie lub dofinansowanie
warsztatów lub kursów (językowych, komputerowych,
aktorskich, piosenkarskich, itp.) wyjazdów szkoleniowych, obozów sportowych, udziału w zawodach, konkursach, festiwalach, prywatnych lekcjach w wybranej
dziedzinie, a także pokrycie kosztów dojazdu do szkoły,
klubu, placówki oświatowej, itp.

- sportowe lub artystyczne II stopnia – ma osoba, która
zajęła miejsca od 1 do 3 w konkursach, zawodach, festiwalach, itp. na szczeblu wojewódzkim,

§ 7. Ustanawia się następujące kategorie stypendiów:
a) stypendium naukowe - I i II stopnia
b) stypendium sportowe - I, II, III stopnia
c) stypendium artystyczne - I, II, III stopnia
§ 8. Stypendium Burmistrza może zostać przyznane
raz w roku w maksymalnej wysokości:
- I stopnia do 1 500 zł
- II stopnia do 1 000 zł
- III stopnia do 700 zł
§ 9. Stypendia przyznawane są w danym roku
w ramach środków finansowych określonych przez
Radę Miejską w Makowie Podhalańskim w uchwale
budżetowej na dany rok.
§ 10. W celu rozpatrzenia wniosków Burmistrz Makowa Podhalańskiego powołuje Komisję ds. Gminnego
Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci
i Młodzieży, mieszkańców Gminy Maków Podhalański
§ 11.
1) Skład Komisji o której mowa w §10 składa się z trzech
radnych wytypowanych przez Radę Miejską oraz
dwóch osób wskazanych przez Burmistrza.
2) Komisja podejmuje rozstrzygnięcia na posiedzeniu,
w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów
w obecności, co najmniej połowy składu

- sportowe lub artystyczne I stopnia – ma uczestnik
konkursów, zawodów, festiwali, itp. na szczeblu ogólnopolskim lub międzynarodowym,

- sportowe lub artystyczne III stopnia – ma uczestnik
konkursów, zawodów, festiwali, itp. na szczeblu krajowym oraz wojewódzkim,
- naukowe I lub II stopnia – ma student posiadający
publikacje, innowacje i inne osiągnięcia naukowe.
§ 16. Wnioski o stypendium
w ramach Programu mogą składać:

dla

kandydatów

- dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, instytucji
kultury i sportowych,
- radni Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim,
- organizacje pozarządowe,
- trener,
- prezes klubu sportowego,
- sam zainteresowany lub jego prawny opiekun, zwani
dalej wnioskodawcą.
§ 17. Wnioskodawca składa wniosek o przyznanie
stypendium.
Wniosek o przyznanie stypendium w ramach Programu
powinien zawierać:
- dane instytucji lub osoby zgłaszającej (wnioskodawcy),
- dane kandydata,
- opinię dyrektora placówki oświatowej, kulturalnej lub
sportowej (w przypadku studenta- dziekana wydziału
uczelni, do której kandydat uczęszcza),
- uzasadnienie
- dokumenty potwierdzające osiągnięcia ucznia (studenta) z roku szkolnego poprzedzającego złożenie wniosku,
zaświadczenie o średniej ocen, kopie dyplomów (potwierdzone za zgodność z oryginałem) publikacje, opinie
itp. (wzór wniosku zał. Nr 1 do Programu)
§ 18. Wnioski przyjmuje Burmistrz Makowa Podhalańskiego do 15 września danego roku kalendarzowego.
§ 19. Komisja rozpatruje zgłoszone wnioski do 30
września danego roku kalendarzowego.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 615
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§ 20. Burmistrz rozpatruje propozycje Komisji do 15
października danego roku kalendarzowego
§ 21. Burmistrz obejmuje kandydata programem
wsparcia wydając zarządzenie.
§ 22. Do pomocy, o której mowa w § 3 ust.
2 Programu stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące
przyznawania stypendium.
§ 23. W przypadku przyznania wsparcia w ramach
Programu Dyrektor Gminnego Zarządu Placówek
Oświatowych w Makowie Podhalańskim przekazuje
informację o stypendium do dyrekcji placówki oświatowej, do której uczęszcza wymieniony uczeń.
§ 24.
1) Burmistrz Makowa Podhalańskiego cofa wsparcie
w ramach
Programu,
jeżeli
uczeń
(student):
- zmienił w czasie roku szkolnego miejsce stałego za-
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mieszkania na miejsce poza terenem Gminy Maków
Podhalański,
- został skreślony z listy uczniów (studentów),
- przerwał naukę w czasie roku szkolnego (akademickiego),
- został skazany prawomocnym orzeczeniem sądowym.
2) O zaistnieniu okoliczności powodujących cofnięcie
stypendium, szkoła, uczeń (student), jego rodzice lub
prawni opiekunowie powinni natychmiast zawiadomić
Burmistrza Makowa Podhalańskiego. Pieniądze wypłacone w skutek zaistniałej okoliczności stanowiących podstawę do ich cofnięcia, podlegają zwrotowi.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Henryk Bania

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 615
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Przewodniczący Rady Miejskiej
Henryk Bania
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UCHWAŁA NR XII/136/2011
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE PODHALAŃSKIM
z dnia 14 grudnia 2011 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Miejskiej Przychodni
Zdrowia w Makowie Podhalańskim.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jedn. z 1996 r. Dz. U. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.)

oraz art. 42 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654)

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 615
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Rada Miejska w Makowie Podhalańskim uchwala, co
następuje:
§ 1. W Statutucie Samodzielnego Zakładu Opieki
Zdrowotnej - Miejskiej Przychodni Zdrowia w Makowie
Podhalańskim zmienia się treść następujących paragrafów:
1. §1 otrzymuje brzmienie:
1) Miejska Przychodnia Zdrowia jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą prowadzonym
w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki
zdrowotnej.
2) Miejska Przychodnia Zdrowia wykonuje działalność
leczniczą polegającą na udzielaniu ambulatoryjnych
świadczeń zdrowotnych.
2. §2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1) Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654).
3. § 8, ust. 3 otrzymuje brzmienie:
-

Stosunek pracy z Dyrektorem Miejskiej Przychodni Zdrowia nawiązuje Burmistrz Makowa
Podhalańskiego zgodnie z ustawą o działalności
leczniczej, tj. na podstawie powołania lub umowy o pracę albo zawiera z nim umowę cywilnoprawną.

b) rocznego sprawozdania z planu finansowego,
w tym planu inwestycyjnego,
c) kredytów bankowych i dotacji,
d) podziału zysku;
3) Dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków
wnoszonych przez pacjentów, z wyłączeniem spraw
podlegających nadzorowi medycznemu.
4) Opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej.
5) Uchwalanie regulaminu swojej działalności oraz
przedkładanie regulaminu do zatwierdzenia podmiotowi tworzącemu podmiot leczniczy.
6) Wykonywanie innych zadań określonych w ustawie
i statucie.
5. §15 otrzymuje brzmienie:
1) Miejska Przychodnia Zdrowia jest prowadzona w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w ustawie z dnia 15
kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, pokrywającego z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i regulującego zobowiązania.
2) Mejska Przychodnia Zdrowia prowadzi gospodarkę
finansową na podstawie planu finansowego ustalanego przez dyrektora, zaopiniowanego przez Radę
Społeczną.
6. §19 otrzymuje brzmienie:

4. § 13 otrzymuje brzmienie: Do zadań Rady Społęcznej należy:
1) Przedstawianie podmiotowi tworzącemu wniosków
i opinii w sprawach:
a) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia
darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,
b) związanych z przekształceniem lub likwidacją , rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,
c) przyznawania dyrektorowi nagród,
d) rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z dyrektorem,
e) regulaminu organizacyjnego;
2) Przedstawianie
dyrektorowi
wniosków
i opinii
w sprawach:
a) planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
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-

W sprawach nieuregulowanych w statucie mają
zastosowanie
odpowiednie
postanowienia
ustawy o działalności leczniczej i przepisy wydane na jej podstawie oraz Kodeksu pracy.

§ 2. Realizację Uchwały powierza się Burmistrzowi
Makowa Podhalańskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Henryk Bania
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UCHWAŁA NR XII/137/2011
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE PODHALAŃSKIM
z dnia 14 grudnia 2011 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Wiejskiego Ośrodka
Zdrowia w Juszczynie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.
1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 1996 r. Dz. U. Nr 13, poz. 74 z późn.
zm.) oraz art. 42 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654)
Rada Miejska w Makowie Podhalańskim uchwala, co
następuje:
§ 1. W Statutucie Samodzielnego Zakładu Opieki
Zdrowotnej - Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Juszczynie
zmienia się treść następujących paragrafów:
1. §1 otrzymuje brzmienie:

1) Wiejski Ośrodek Zdrowia w Juszczynie jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą prowadzonym w formie samodzielnego publicznego zakładu
opieki zdrowotnej.
2) Wiejski Ośrodek Zdrowia wykonuje działalność leczniczą polegającą na udzielaniu ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych.
2. §2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1) Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654).
3. § 8, ust. 3 otrzymuje brzmienie:

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 615
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Stosunek pracy z Dyrektorem Wiejskiego Ośrodka Zdrowia nawiązuje Burmistrz Makowa Podhalańskiego zgodnie z ustawą o działalności leczniczej, tj. na podstawie powołania lub umowy
o pracę albo zawiera z nim umowę cywilnoprawną.

4. § 13 otrzymuje brzmienie: Do zadań Rady Społecznej należy:
1) Przedstawianie podmiotowi tworzącemu wniosków
i opinii w sprawach:
a) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia
darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,
b) związanych z przekształceniem lub likwidacją , rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,
c) przyznawania dyrektorowi nagród,
d) rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z dyrektorem,
e) regulaminu organizacyjnego;
2) Przedstawianie
dyrektorowi
wniosków
i opinii
w sprawach:
a) planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
b) rocznego sprawozdania z planu finansowego,
w tym planu inwestycyjnego,
c) kredytów bankowych i dotacji,
d) podziału zysku;
3) Dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków
wnoszonych przez pacjentów, z wyłączeniem spraw
podlegających nadzorowi medycznemu.
4) Opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej.
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5) Uchwalanie regulaminu swojej działalności oraz
przedkładanie regulaminu do zatwierdzenia podmiotowi tworzącemu podmiot leczniczy.
6) Wykonywanie innych zadań określonych w ustawie
i statucie.
5. §15 otrzymuje brzmienie:
1) Wiejski Ośrodek Zdrowia jest prowadzony w formie
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia
2011 r. o działalności leczniczej, pokrywającego
z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów
koszty działalności i regulującego zobowiązania.
2) Wiejski Ośrodek Zdrowia prowadzi gospodarkę finansową na podstawie planu finansowego ustalanego
przez dyrektora, zaopiniowanego przez Radę Społeczną.
6. §19 otrzymuje brzmienie:
-

W sprawach nieuregulowanych w statucie mają
zastosowanie
odpowiednie
postanowienia
ustawy o działalności leczniczej i przepisy wydane na jej podstawie oraz Kodeksu pracy.

§ 2. Realizację Uchwały powierza się Burmistrzowi
Makowa Podhalańskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Henryk Bania
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UCHWAŁA NR XVIII/88/2011
RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNICY
z dnia 22 grudnia 2011 r.
w sprawie uchwalenia „Regulaminu wynagradzania nauczycieli, ustalania wysokości oraz warunków
przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, wysługę lat oraz
niektórych innych składników wynagrodzenia”.

Na podstawie art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela /Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz.
674 z późn. zm./ po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi, Rada Miejska w Szczawnicy uchwala co następuje:
§ 1. Uchwala się „Regulamin wynagradzania nauczycieli, ustalania wysokości oraz warunków przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, wysługę lat oraz niektórych
innych składników wynagrodzenia nauczycieli” stanowiący załącznik do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta i Gminy Szczawnica.

§ 3.
Traci
moc
Uchwała
Rady
Miejskiej
w Szczawnicy Nr XXXVI/273/2009 z dnia 29.04.2009 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli, ustalania wysokości oraz warunków przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, wysługę lat oraz niektórych
innych składników wynagrodzenia.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w życie 14 dni od daty ogłoszenia z mocą obowiązującą
od 1 stycznia 2012 r.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Kazimierz Zachwieja

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 615

– 44725 –

Poz. 7329
Załącznik
do uchwały Nr XVIII/88/2011
Rady Miejskiej w Szczawnicy
z dnia 22 grudnia 2011 r.

Dziennik Urzędowy
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Przewodniczący Rady Miejskiej
Kazimierz Zachwieja
7329
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UCHWAŁA NR XVIII/92/2011
RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNICY
z dnia 22 grudnia 2011 r.
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, 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 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004

r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128
i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.
974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111,
z 2009 r. Nr 223, poz. 1438, Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 615

– 44734 –

1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40,
poz. 230 i Nr 106, poz. 675; oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113,
Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 149, poz. 887)
oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych1 (Dz.U. z 2010 r. Nr 95,
poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461 i Nr 226, poz.
1475; z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654 i Nr
171, poz. 1016) zarządza się co następuje:
§ 1. 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
1

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie
ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi
(Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992);
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie
pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej,
zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez
Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

Poz. 7330,7331

1) grunty oraz budynki lub ich części związane
z realizacją statutowych zadań z zakresu ochrony
przeciwpożarowej, działalności kulturalnej oraz
z zakresu kultury fizycznej i sportu;
2) grunty oraz budynki lub ich części stanowiące mienie
komunalne, które nie zostały oddane w posiadanie zależne i nie są użytkowane bez tytułu prawnego;
3) grunty oraz budynki i budowle lub ich części związane
z procesem
zbiorowego
poboru,
uzdatniania
i rozprowadzania wody.
2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 nie dotyczy przedmiotów opodatkowania zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.
§ 2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały,
traci moc Uchwała Nr X/58/2003 Rady Miasta Szczawnica z dnia 3 grudnia 2003 roku w sprawie zwolnień
z podatku od nieruchomości.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od dnia
1 stycznia 2012 roku.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Kazimierz Zachwieja

7330
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UCHWAŁA NR XVII/187/2011
RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE
z dnia 15 grudnia 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzorów formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości, deklaracji
na podatek rolny, deklaracji na podatek leśny i informacji na podatek od nieruchomości, rolny, leśny.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001
r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1), art. 6 ust. 13 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.2) art. 6a
ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku
rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.3)
1
Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, 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, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230 z 2011 r.
Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz.
887 i Nr 217, poz. 1281.
2
Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r.
Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475, z 2011 r.
Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016 i Nr 232,
poz. 1378.
3
Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r.
Nr 191, poz. 1412, Nr 249, poz. 1825, Nr 245, poz. 1775, z 2007 r.
Nr 109, poz. 747, z 2008 r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655,

art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r.
o podatku leśnym (Dz. U z 2002 r. Nr 200, poz. 1682
z późn. zm.4) Rada Miejska w Tarnowie, uchwala co
następuje:
§ 1. W uchwale Nr LIII/682/2010 z dnia 16 września
2010 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości, deklaracji na podatek
rolny, deklaracji na podatek leśny i informacji na podatek od nieruchomości, rolny, leśny (Dz. Urz. Woj. Małop.
Nr 528, poz. 39635) wprowadza się następujące zmiany:
1) załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie:
"Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Tarnowie
Nr LIII/682/2010 z dnia 16 września 2010 r.
z 2009 r. Nr 56, poz. 458, z 2010 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 226, poz.
1475.
4
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.
z 2002 r. Nr 216, poz. 1826, z 2005 r. Nr 164, poz. 1365, z 2005 r.
Nr 179, poz. 1484, z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, z 2006 r. Nr 249,
poz. 1825, Nr 245, poz. 1775, z 2008 r. Nr 116, poz. 730, z 2009 r.
Nr 56, poz. 458, z 2010 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 226, poz. 1475.
5
Zmiana wymienionej uchwały została ogłoszona w Dz. Urz.
Woj. Małop. Nr 76, poz. 572.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 615
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2)
załącznik nr 4 do uchwały otrzymuje brzmienie:
"Załącznik nr 4 do uchwały Rady Miejskiej w Tarnowie Nr LIII/682/2010 z dnia 16 września 2010 r.

Poz. 7331
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§ 2. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Grzegorz Światłowski
7331

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 615

– 44743 –

Poz. 7332,7333

7332
7332

UCHWAŁA NR XVII/191/2011
RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE
z dnia 15 grudnia 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu Wynagrodzenia Nauczycieli

Na podstawie art. 30 ust. 6 i art. 91d pkt 1 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U.
z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm. 1), po uzgodnieniu
ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli,
Rada Miejska w Tarnowie uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXXII/444/2009 Rady Miejskiej
w Tarnowie z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli (Dz.Urz.Woj. Małop.
Nr 147, poz. 10592) wprowadza się następujące zmiany:
1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600,
z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr
158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247,
poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505, z 2009
r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800,
Nr 213, poz. 1650 i Nr 219, poz. 1706 oraz z 2011 r. Nr 149, poz.
887 i 205, poz. 1206.
2
Zmiana uchwały została ogłoszona w Dz.Urz. Woj. Małop.
z 2010 r. Nr 99, poz. 627 i Nr 638, poz. 5212.

1) w § 7 i § 9 w ust. 1 i 2 wyrazy „kierownika gospodarstwa pomocniczego” zastępuje się wyrazami „kierownika warsztatów szkolnych”,
2) w § 11 w ust. 1 po pkt 9 znajdującą się na końcu zdania kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt
10 w brzmieniu: „10) za prowadzenie zajęć dydaktycznych w oddziałach klas realizujących program „Międzynarodowej Matury” z przedmiotów objętych postępowaniem egzaminacyjnym – w wysokości od 40%
do 70% stawki godzinowej.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi
Miasta Tarnowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Miejskiej
Grzegorz Światłowski
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UCHWAŁA NR XVII/197/2011
RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE
z dnia 15 grudnia 2011 r.
w sprawie udzielenia Dyrektorowi Zarządu Komunikacji Miejskiej w Tarnowie upoważnienia do wydawania
zaświadczeń potwierdzających posiadanie przez operatora uprawnień do wykonywania publicznego transportu
zbiorowego

Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001
r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1) w związku z art. 28 ust.
1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 z późn.
zm.2) Rada Miejska w Tarnowie uchwala, co następuje:
1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558, Nr
113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr
80, poz. 717, 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.
124, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106,
poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134,
poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281.
2
Zmiana wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U.
z 2011 r. Nr 228, poz. 1368.
7333

§ 1. Udziela się Dyrektorowi Zarządu Komunikacji
Miejskiej w Tarnowie upoważnienia do wydawania
zaświadczeń potwierdzających posiadanie przez operatora uprawnień do wykonywania publicznego transportu zbiorowego.
§ 2. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia.
Przewodniczący Rady
Miejskiej
Grzegorz Światłowski

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 615

– 44744 –

Poz. 7334

7334
7334

UCHWAŁA NR XVII/198/2011
RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE
z dnia 15 grudnia 2011 r.
w sprawie nadania Statutu Zespołowi Przychodni Specjalistycznych Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi
Opieki Zdrowotnej w Tarnowie

Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia
2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654
z późn. zm.1) oraz art. 40 ust. 2 pkt 2 i art. 41 ust.
1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.2)
Rada Miejska w Tarnowie uchwala, co następuje:
§ 1. Nadaje się Statut Zespołowi Przychodni Specjalistycznych Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi
Opieki Zdrowotnej w Tarnowie w brzmieniu określonym
w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi
Miasta Tarnowa.
§ 3. Tracą moc uchwały Rady Miejskiej w Tarnowie:
1) Nr XXIII/373/2000 z dnia 25 maja 2000 r. w sprawie
zatwierdzenia Statutu Zespołu Przychodni Specjalistycznych w Tarnowie Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej,
2) Nr LV/1071/2002 z dnia 10 października 2002 r.
w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Zespołu
Przychodni Specjalistycznych w Tarnowie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej (Dz. Urz.
Woj. Małop. z 2003 r. Nr 1, poz. 12),
3) Nr XVI/259/2003 z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie
zatwierdzenia zmian w Statucie Zespołu Przychodni
Specjalistycznych Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Tarnowie (Dz. Urz. Woj. Małop. Nr
448, poz. 5281),
1
Zmiany wymienionej ustawy ogłoszone zostały w Dz.U. z 2011
r. Nr 149, poz. 887, Nr 174, poz. 1039 i Nr 185, poz.1092.
2
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, 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 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr
117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz.
1281.

4) Nr XLVIII/897/2006 z dnia 22 czerwca 2006 r.
w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Zespołu
Przychodni Specjalistycznych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tarnowie,
5) Nr L/950/2006 z dnia 7 września 2006 r. w sprawie
zatwierdzenia zmian w Statucie Zespołu Przychodni
Specjalistycznych Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Tarnowie,
6) Nr I/5/2006 z dnia 23 listopada 2006 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Zespołu Przychodni Specjalistycznych Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Tarnowie,
7) Nr XVII/221/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie
zatwierdzenia zmian w Statucie Zespołu Przychodni
Specjalistycznych Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Tarnowie,
8) Nr XXII/342/2008 z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie
zatwierdzenia zmian w Statucie Zespołu Przychodni
Specjalistycznych Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Tarnowie,
9) Nr XXVI/373/2008 z dnia 16 października 2008 r.
w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Zespołu
Przychodni Specjalistycznych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tarnowie,
10) Nr XLVIII/617/2010 z dnia 8 kwietnia 2010 r.
w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Zespołu
Przychodni Specjalistycznych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tarnowie,
11) Nr LVI/713/2010 z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie
zatwierdzenia zmian w Statucie Zespołu Przychodni
Specjalistycznych Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Tarnowie.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Miejskiej
Grzegorz Światłowski

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 615

– 44745 –

Poz. 7334
Załącznik
do uchwały nr XVII/198/2011
Rady Miejskiej w Tarnowie
z dnia 15 grudnia 2011 r.

STATUT
ZESPOŁU PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNYCH SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W TARNOWIE

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 615

– 44746 –

Poz. 7334

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 615

– 44747 –

Poz. 7334

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 615

– 44748 –

Poz. 7334

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 615

– 44749 –

Poz. 7334

Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Światłowski

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 615

– 44750 –

Poz. 7334

Przewodniczący Rady Miejskiej
Grzegorz Światłowski
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Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 615

– 44751 –

Poz. 7335,7336

7335
7335

UCHWAŁA NR XVII/199/2011
RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE
z dnia 15 grudnia 2011 r.
w sprawie likwidacji Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Tarnowie

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. i, w związku z art. 92
ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1592 z późn. zm.1), art. 12 ust.1 pkt 2 i ust. 3 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.
U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.2), Rada Miejska
w Tarnowie uchwala, co następuje:
§ 1. Z dniem 1 stycznia 2012 r. na podstawie art.
244 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz.
887), ulega likwidacji Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy
w Tarnowie, zwany dalej „Ośrodkiem”.
§ 2. 1. Na likwidatora wyznacza się dyrektora
Ośrodka.
ści:

2. Czynności likwidacyjne obejmują w szczególno-

1) przeprowadzenie inwentaryzacji wszystkich aktywów
i pasywów zgodnie z przepisami o rachunkowości,
w tym ustalenie należności i zobowiązań oraz stanu
środków obrotowych i majątku trwałego znajdującego
się w użytkowaniu jednostki budżetowej,
2) zamknięcie ksiąg rachunkowych i rachunku bankowego,
3) sporządzenie bilansu zamknięcia likwidacji Ośrodka,
4) przekazanie mienia i pracowników Ośrodka zgodnie
z postanowieniami § 3.
3. Termin zakończenia czynności likwidacyjnych
ustala się na dzień 31 stycznia 2012 r.
§ 3. 1. Zabudowana nieruchomość położona
w Tarnowie oznaczona jako działka nr 217 obr. 253
o powierzchni całkowitej 487 m² wpisana do KW Nr
TR1T/00003652/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy

w Tarnowie Wydział IV Ksiąg Wieczystych, stanowiąca
własność Gminy Miasta Tarnowa miasta na prawach
powiatu w 1/3 części, po wygaśnięciu trwałego zarządu
wskutek likwidacji Ośrodka na podstawie art. 48 ust.
1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn.
zm.3), podlega przekazaniu na rzecz Urzędu Miasta Tarnowa.
2. Mienie ruchome będące na wyposażeniu
Ośrodka Adopcyjno–Opiekuńczego w Tarnowie w oparciu o protokół jego inwentaryzacji podlega przekazaniu
na rzecz Urzędu Miasta Tarnowa.
3. Środki pieniężne zgromadzone w kasie i na rachunku bieżącym według stanu na dzień zakończenia
likwidacji podlegają wpłacie na rachunek podstawowy
budżetu Gminy Miasta Tarnowa.
4. Należności i zobowiązania pozostałe po zlikwidowanym Ośrodku według stanu na dzień zakończenia
likwidacji przejmuje Urząd Miasta Tarnowa.
5. Pracownicy Ośrodka podlegają przekazaniu
zgodnie z przepisami ustawy o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej do Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Tarnowie i do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi
Miasta Tarnowa.
§ 5. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Miejskiej
Grzegorz Światłowski

1

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, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz.
1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r., Nr 102, poz. 1055,
z 2007 r. Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223,
poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz.753 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r.
Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r.
Nr 21, poz. 113 i Nr 217, poz. 1281.
2
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.
z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr
152, poz. 1020 Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726.

3
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr
197, poz. 1307 i Nr 200, poz. 1323; z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr
106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 135, poz.
789 i Nr 187, poz. 1110.

7335
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UCHWAŁA NR XVII/200/2011
RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE
z dnia 15 grudnia 2011 r.
w sprawie likwidacji Izby Wytrzeźwień w Tarnowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001

r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. 1) oraz art.12 ust.1 pkt 2 i

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 615

– 44752 –

ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm. 2), Rada
Miejska w Tarnowie uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Likwiduje się jednostkę budżetową o nazwie
Izba Wytrzeźwień w Tarnowie, zwaną dalej „Izbą”.
2. Termin zakończenia działalności Izby ustala się
na dzień 31 marca 2012 r.
3. Termin rozpoczęcia likwidacji Izby wyznacza się
na dzień 1 kwietnia 2012 r.
4. Termin zakończenia likwidacji Izby wyznacza się
na dzień 31 maja 2012 r.
§ 2. 1. Nieruchomość znajdująca się w trwałym zarządzie Izby, po jego wygaśnięciu wskutek likwidacji
Izby na podstawie art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.
z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm. 3) pozostaje
w zasobie nieruchomości Gminy Miasta Tarnowa.
1

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, 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, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675
oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz.
777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281.
2
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz .U. z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123,
poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz.1726,
z 2011 r. Nr 185, poz. 1092.
3
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr
155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307 i Nr 200, poz. 1323, z 2011 r.
Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz.
732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 163, poz. 981 i Nr
187, poz. 1110.
7336
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Poz. 7336,7337

2. Mienie ruchome znajdujące się w zarządzie Izby
przejmuje Urząd Miasta Tarnowa.
3. Środki pieniężne zgromadzone w kasie i na rachunku bieżącym według stanu na dzień zakończenia
likwidacji podlegają wpłacie na rachunek podstawowy
budżetu Gminy Miasta Tarnowa.
§ 3. 1. Czynności likwidacyjne Izby przeprowadzi likwidator, wyznaczony przez Prezydenta Miasta Tarnowa. W okresie likwidacji likwidator będzie wykonywać
prawa i obowiązki kierownika jednostki w zakresie niezbędnym do zakończenia jej działalności.
2.
Czynności
w szczególności:

likwidacyjne

obejmują

1) przeprowadzenie inwentaryzacji wszystkich aktywów
i pasywów zgodnie z przepisami o rachunkowości,
2) ustalenie należności i zobowiązań oraz stanu środków
obrotowych i majątku trwałego znajdującego się
w użytkowaniu jednostki,
3) uregulowanie spraw pracowniczych,
4) zamknięcie rachunku bankowego i ksiąg rachunkowych,
5) sporządzenie bilansu zamknięcia likwidacji Izby,
6) dokonanie archiwizowania akt i dokumentów likwidowanej jednostki.
§ 4. Należności i zobowiązania likwidowanej Izby
według stanu na dzień zakończenia likwidacji przejmuje
Urząd Miasta Tarnowa.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi
Miasta Tarnowa.
§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Przewodniczący Rady
Miejskiej
Grzegorz Światłowski

7337
UCHWAŁA NR XVII/201/2011
RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE
z dnia 15 grudnia 2011 r.
w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240
z późn. zm.1), art. 110 ust. 1 i art. 112 ust. 2 ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U.
z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.2) oraz art. 10 ust.
1 i art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U.
Nr 149, poz. 887), Rada Miejska w Tarnowie uchwala, co
następuje:
1

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.
z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr
152, poz. 1020 Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr
185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183 i Nr 240, poz. 1429.
2
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 202, poz. 1551, Nr 219, poz. 1706
i Nr 221, poz. 1738, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 229, Nr
81, poz. 527, Nr 125, poz. 842 i Nr 217, poz. 1427 oraz z 2011 r.
Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz. 622 i Nr 149, poz. 887.

§ 1. Nadaje się Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy
Społecznej w Tarnowie Statut w brzmieniu jak
w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XXIX/500/2004 Rady
Miejskiej w Tarnowie z dnia 18 listopada 2004 r.
w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie, (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2005 r. Nr 13
poz. 50).
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi
Miasta Tarnowa.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Miejskiej
Grzegorz Światłowski

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 615

– 44753 –

Poz. 7337
Załącznik
do uchwały nr XVII/201/2011
Rady Miejskiej w Tarnowie
z dnia 15 grudnia 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 615

– 44754 –

Poz. 7337,7338

Przewodniczący Rady Miejskiej
Grzegorz Światłowski
7337

7338
7338

UCHWAŁA NR XVII/206/2011
RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE
z dnia 15 grudnia 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miasta Tarnowa

Na podstawie art. 3 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 1 i art. 22
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1 ) Rada
Miejska w Tarnowie uchwala, co następuje:
§ 1. W Statucie Gminy Miasta Tarnowa stanowiącym załącznik do uchwały Nr VII/72/2003 Rady Miejskiej
w Tarnowie z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miasta Tarnowa (Dz. Urz. Woj.
Małop. Nr 84, poz. 1128 z późn. zm.2 ) wprowadza się
następujące zmiany:
1) w § 11 w ust. 2 uchyla się pkt 10,
2) § 22 otrzymuje brzmienie:
„§ 22. Komisja Rewizyjna przedstawia Radzie:
1) sprawozdanie z wyników kontroli zleconej przez
Radę, niezwłocznie po jej zakończeniu,
2) opinię w sprawie wykonania budżetu,
3) sprawozdanie z wykonania rocznego planu kontroli, wraz z opinią określoną w pkt 2,
4) wniosek w sprawie udzielenia lub nieudzielenia
absolutorium Prezydentowi.”,
3) w § 23 w ust. 1 po wyrazie „miesiącu” dodaje się
przecinek i wyrazy „ z wyjątkiem okresu przerwy wakacyjnej określonej w rocznym planie pracy Rady”,
1
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 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz.
146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz.
113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777 i Nr 149, poz.887.
2
zmiany uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Małop.
z 2007 r. Nr 439, poz. 2897 i z 2008 r. Nr 866, poz. 6516.

7338

4) w § 32 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Projekt złożony przez projektodawców wymienionych w § 30 pkt 2 do 5 wymagający opracowania pod
względem formalno - prawnym Kancelaria Rady niezwłocznie przekazuje Prezydentowi. Prezydent w terminie 7 dni roboczych od przekazania przez Kancelarię Rady – opracowywuje projekt w zakresie,
o którym mowa w § 31 ust. 1 pkt 2 i 4 oraz ust. 3.
Opracowany projekt uchwały Prezydent przedkłada jeżeli wymaga tego przepis prawa – organom właściwym do jego zatwierdzenia, zaopiniowania lub
uzgodnienia lub poddaje konsultacjom.”,
5) w § 35 w ust. 1 uchyla się pkt 10,
6) w § 37:
a) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Z zastrzeżeniem ust. 6 - 8, § 41 ust. 3 i § 42 ust.
3 oraz z wyjątkami określonymi prawem, Rada rozstrzyga o wniosku formalnym niezwłocznie po jego
zgłoszeniu, po wysłuchaniu wnioskodawcy oraz ewentualnie jednego przeciwnika wniosku, zwykłą większością głosów.”,
b) po ust. 7 dodaje się ust. 8 w brzmieniu:
„8. Wnioski formalne w sprawie zamknięcia listy
mówców lub w sprawie zamknięcia dyskusji Przewodniczący Rady poddaje pod głosowanie po udzieleniu głosu przedstawicielom klubów radnych
w trybie określonym w ust. 1.”,
7) uchyla się § 52,
8) uchyla się § 58.
§ 2. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia.
Przewodniczący Rady
Miejskiej
Grzegorz Światłowski

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 615

– 44755 –

Poz. 7339

7339
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UCHWAŁA NR XVII/211/2011
RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE
z dnia 15 grudnia 2011 r.
w sprawie nadania nazw ulicom w mieście Tarnowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001
r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1 ), Rada Miejska
w Tarnowa uchwala, co następuje:

2. Ulicy położonej w Tarnowie, na działce nr 83
w obrębie 257, biegnącej od ulicy Braci Saków
w kierunku północnym, nadaje się nazwę Edmunda
Bojanowskiego.

§ 1. 1. Ulicy położonej w Tarnowie, na działkach nr:
24/4, 22/11, 20/8, 21/8 i 20/5 w obrębie 287, biegnącej od
ulicy Czarna Droga w kierunku wschodnim, nadaje się
nazwę Zawilcowa.

3. Położenie ulic, o których mowa w ustępie poprzedzającym, przedstawia załącznik graficzny do
uchwały.

1

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 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146,
Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr
117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 149, poz. 887.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi
Miasta Tarnowa.
§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia.
Przewodniczący Rady
Miejskiej
Grzegorz Światłowski
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Załącznik
do uchwały nr XVII/211/2011
Rady Miejskiej w Tarnowie
z dnia 15 grudnia 2011 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Grzegorz Światłowski
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UCHWAŁA NR XVII/212/2011
RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE
z dnia 15 grudnia 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach
publicznych w Tarnowie oraz ustalenia ich wysokości i sposobu pobierania opłat w tej strefie

Na podstawie art. 13b ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 21
marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr
19, poz. 115 z późn. zm. ) Rada Miejska w Tarnowie
uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXII/335/2008 Rady Miejskiej
w Tarnowie z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Tarnowie oraz ustalenia ich wysokości i sposobu pobierania opłat w tej strefie (Dz. Urz. Woj. Małop. Nr 506, poz. 3291) wprowadza
się następujące zmiany:
1) w § 5:
a) w ust. 1 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:
„5) identyfikator typu „L” - wydawany dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą, realizujących świadczenia zdrowotne w domu pacjenta, finansowane ze środków publicznych.”,
b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„4. Identyfikatory typu „L” wydaje się podmiotom
wymienionym w ust. 1 pkt 5 w ilości 1 identyfikator
na 2.000 pacjentów w stosunku, do których podmiot świadczy usługi zdrowotne, finansowane ze
środków publicznych, według stanu na dzień
1 stycznia danego roku, jednakże nie więcej niż trzy
identyfikatory dla danego podmiotu. Identyfikatory
typu „L” wydaje się na okres roku kalendarzowego.”,
2) w § 9 znajdującą się na końcu zdania kropkę zastępuje
się przecinkiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:
„4) pojazdów oznakowanych identyfikatorem typu
„L” w trakcie realizacji świadczeń zdrowotnych
w domu pacjenta, finansowanych ze środków publicznych.”,
3) w § 10:
a) w ust. 7 po wyrazie „określonym” dodaje się przecinek i wyrazy „a także korzystanie z identyfikatora
typu „L” niezgodnie z § 9 pkt 4 niniejszej uchwały”,

b) dodaje
się
ust.
9w
brzmieniu:
„9. Ust. 1 i ust. 3 mają odpowiednie zastosowanie
do korzystania z identyfikatora typu „L”.”,
4) w § 12 :
a) po wyrazie „nabycia” dodaje się wyrazy „lub uzyskania”,
b) znajdującą się na końcu zdania kropkę zastępuje się
przecinkiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:
„4) dla podmiotów ubiegających się o wydanie
identyfikatora typu „L”, łącznie:
a) dokument potwierdzający wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
b) oświadczenie podmiotu wykonującego działalność leczniczą o realizacji świadczeń zdrowotnych
w domu pacjenta, finansowanych ze środków publicznych,
c) oświadczenie o ilości pacjentów w stosunku, do
których podmiot wykonujący działalność leczniczą
świadczy usługi zdrowotne, finansowane ze środków publicznych - według stanu na dzień 1 stycznia
danego roku,
d) zwrot identyfikatora (-ów) typu „L” wydanych
danemu podmiotowi na poprzedni okres ich obowiązywania.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi
Miasta Tarnowa.
§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia jego ogłoszenia.
Przewodniczący Rady
Miejskiej
Grzegorz Światłowski
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UCHWAŁA NR XIII/111/2011
RADY GMINY WIELKA WIEŚ
z dnia 28 grudnia 2011 r.
w sprawie: określenia warunków oraz trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu
oraz kontroli ich wykorzystania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca1990r.- o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.
z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) w związku z art.
221 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.- o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)
oraz art. 27 ust. 2 i 3 i art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca
2010r.- o sporcie (Dz.U., Nr 127, poz. 857 z późn. zm.),
Rada Gminy Wielka Wieś uchwala, co następuje:

Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1. 1. Niniejsza uchwała określa:
a) warunki i tryb finansowania zadania własnego
Gminy Wielka Wieś w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu poprzez udzie-
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lanie dotacji na realizację celów publicznych określonych w § 3, w tym:
tryb postępowania o udzielenie dotacji,
sposób kontroli wykonywanego zadania celu
publicznego i wykorzystania dotacji,
sposób rozliczania udzielonej dotacji;
cele publiczne z zakresu sportu, które Gmina Wielka
Wieś zamierza osiągnąć w wyniku udzielanych dotacji.

2. Przepisów niniejszej uchwały nie stosuje do dotacji na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
udzielanych na warunkach i w trybie z ustawy
z 24.4.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r., Nr 234,
poz. 1536 z późn. zm.).
3. O dotację celową, o której mowa w ust. 1, może
ubiegać się każdy klub sportowy niedziałający w celu
osiągnięcia zysku, który na terenie Gminy Wielka Wieś
prowadzi działalność sportową.
§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) dotacji – należy przez to rozumieć udzieloną na warunkach i trybie przewidzianym w niniejszej uchwale
dotację celową z art. 126 i art. 221 ust. 1 - 4 ustawy
z 27.8.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157,
poz. 1240 z późn. zm.), w zakresie udzielania dotacji
celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora
finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, która jest przeznaczona na sfinansowanie lub dofinansowanie projektu służącego realizacji
celu publicznego określonego w § 3;
2) projekcie – należy przez to rozumieć przedsięwzięcie
realizowane przez beneficjenta dotacji, stanowiące
wydatki bieżące lub majątkowe, które w sposób bezpośredni przyczynia się do realizacji celu publicznego
określonego w § 3;
3) wnioskodawcy – należy przez to rozumieć klub sportowy, który na warunkach i w trybie niniejszej uchwały złoży wniosek o udzielanie dotacji na projekt;
4) beneficjencie – należy przez to rozumieć klub sportowy, któremu w trybie niniejszej uchwały przyznano
dotację na sfinansowanie lub dofinansowanie projektu;
5) umowie – należy przez to rozumieć umowę o dotację
zawieraną między Wójtem Gminy Wielka Wieś
a klubem sportowym, której treść reguluje przepis art.
221 ust. 3 ustawy określonej w pkt 1 i postanowienia
niniejszej uchwały.
§ 3. Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi
sportu w Gminie Wielka Wieś będzie służyło realizacji co
najmniej jednego z następujących celów publicznych:
1) poprawie warunków uprawiania sportu na terenie
Gminy Wielka Wieś;
2) zwiększeniu dostępności mieszkańców Gminy Wielka
Wieś do działalności sportowej;
3) zaspokajaniu potrzeb społecznych poprzez integrowanie się kibiców;
4) pobudzaniu kreatywności i wpływowi na rozwój sportu na terenie Gminy Wielka Wieś;
5) kreowaniu pozytywnego wizerunku Gminy Wielka
Wieś poprzez sprzyjanie współzawodnictwu sportowemu na wszelkich poziomach.

Poz. 7341
Rozdział 2
Warunki otrzymania dotacji

§ 4. 1. Z zastrzeżeniem ust. 2, udzielana dotacja
może w szczególności być przeznaczona na sfinansowanie lub dofinansowanie:
a) realizacji programów szkolenia sportowego,
b) zakupu sprzętu sportowego,
c) kosztów organizowania zawodów sportowych lub
uczestnictwa w takich zawodach,
d) kosztów korzystania z obiektów sportowych do celów szkolenia sportowego,
e) stypendiów sportowych i wynagrodzenia kadry
szkoleniowej,
2. Z dotacji z ust. 1 nie mogą być finansowane lub
dofinansowane wydatki z tytułu:
a) transferu zawodnika z innego klubu sportowego;
b) zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych
nałożonych na beneficjenta lub osoby w nim zrzeszone;
c) zobowiązań beneficjenta z zaciągniętej pożyczki,
kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz
kosztów obsługi zadłużenia;
§ 5. 1. Formą wypłaty z budżetu Gminy Wielka Wieś
dotacji przyznanej na zasadach niniejszej uchwały może
być przekazanie beneficjentowi, po zawarciu umowy,
środków na poczet poniesienia kosztów projektu lub
refundacja kosztów poniesionych przez beneficjenta po
zawarciu umowy.
2. O formie wypłaty dotacji decyduje Wójt Gminy
Wielka Wieś w ogłoszeniu o konkursie projektów, o którym
mowa w § 7 niniejszej uchwały.
3. Dotacja jest przekazywana po podpisaniu
umowy na rachunek bankowy wskazany w umowie.
Rozdział 3
Tryb udzielania dotacji
§ 6. Wyboru projektów, na których realizację zostanie udzielona dotacja z budżetu Gminy Wielka Wieś,
dokonuje się w drodze konkursu projektów lub na zasadach określonych w § 11 niniejszej uchwały.
§ 7. 1. Wójt Gminy Wielka Wieś ogłasza konkurs
projektów, w którym określa:
a) przedmiot zgłaszanych projektów,
b) termin zgłaszania wniosków o dotacje;
c) wysokość kwoty środków finansowych przeznaczonych na dotacje w ramach ogłoszonego konkursu
projektów oraz formy wypłaty dotacji;
d) termin realizacji przedsięwzięć z projektów, nie dłużej niż do 31 grudnia roku, w którym udzielono
wnioskowaną dotację;
e) warunki merytoryczne i finansowe, które powinien
spełniać projekt i objęte nim przedsięwzięcie.
2. Ogłoszenie o konkursie projektów Wójt zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej z jednoczesnym wywieszeniem na tablicy ogłoszeń w Urzędzie
Gminy Wielka Wieś, co najmniej z 14 dniowym wyprzedzeniem w stosunku do terminu z ust. 1 pkt b).
§ 8. 1. Wniosek o udzielenie dotacji finansującej
w całości lub w części zgłoszony projekt sporządza się
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na formularzu w brzmieniu określonym w załączniku nr
1 do niniejszej uchwały.

c) wysokość dotacji na projekt nie spowoduje przekroczenia wielkości z ust. 6 i 7.

2. Za datę przedłożenia wniosku przez wnioskodawcę uznaje się dzień jego wpływu na dziennik podawczy Urzędu Gminy Wielka Wieś

2. Uznając zgodność projektu z celem z § 3, Wójt
Gminy zleca jego realizację, po złożeniu wniosku przez
wnioskodawcę. Przepisy § 8 i 9 niniejszej uchwały stosuje się odpowiednio.

3. Wójt Gminy Wielka Wieś może uzależnić rozpatrzenie wniosku od przedłożenia przez wnioskodawcę
w określonym terminie uzupełnień i sprostowań złożonego wniosku. Niedokonanie uzupełnień lub sprostowań wniosku w określonym terminie powoduje jego
odrzucenie.
§ 9. Przy wyborze projektu lub projektów otrzymujących dotacje Wójt Gminy Wielka Wieś uwzględnia:
1) dochowanie wymagań formalnych,
2) znaczenie zgłoszonego projektu dla realizacji celu
publicznego określonego § 3 niniejszej uchwały,
3) wysokość środków budżetowych przeznaczonych na
zorganizowany konkurs projektów,
4) przedstawioną we wniosku kalkulację kosztów realizacji projektu (kosztorys projektu)
5) możliwość realizacji projektu przez wnioskodawcę,
6) dotychczasowe wykorzystanie przez wnioskodawcę
dotacji z budżetu Gminy Wielka Wieś., biorąc pod
uwagę rzetelność i terminowość rozliczenia się
z otrzymanych środków;
7) planowany wkład rzeczowy i osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną.
§ 10. 1. Wyboru projektów dokonuje Wójt Gminy
Wielka Wieś, z uwzględnieniem postanowień niniejszego paragrafu.
2. Po wyborze projektów Wójt Gminy kolejno:
a) informuje pisemnie wnioskodawców o przyznanych kwotach dotacji na wybrane projekty oraz
o projektach, które zostały odrzucone;
b) uzgadnia z wnioskodawcą ostateczny zakres projektu i kwotę na jego realizację;
c) zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej i na
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wielka Wieś informację o projektach, które uzyskały dotację, kwotach
i ich przedmiocie.
3. Z każdym wnioskodawcą, którego projekt został
wybrany do dofinansowania, Wójt Gminy Wielka Wieś
zawiera umowę o dotację, z zastrzeżeniem ust. 4.
4. Ogłoszenie o otwartym konkursie projektów,
o którym mowa w § 7 niniejszej uchwały, może dopuszczać unieważnienie konkursu przez Wójta lub odstąpienie od zawarcia umowy na skutek:
a) stwierdzenia istotnego naruszenia prawa przy wyborze projektów lub
b) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że zakończenie procedury wyborem projektu lub zawarcie umowy nie leży w interesie publicznym, a zmiany takiej nie można było wcześniej
przewidzieć.
§ 11. 1. Wójt Gminy Wieka Wieś może udzielić dotacji na projekt z pominięciem konkursu projektów, jeśli
spełnione zostaną łącznie następujące warunki:
a) wysokość dofinansowania lub finansowania projektu nie przekracza kwoty 5 000 zł;
b) projekt będzie realizowany w okresie nie dłuższym
niż 30 dni;

3. W terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od
dnia wpłynięcia wniosku Wójt zamieszcza wniosek na
okres 7 dni:
a) w Biuletynie Informacji Publicznej;
b) w Urzędzie Gminy na tablicy ogłoszeń.
4. Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia
wniosku w sposób, o którym mowa w ust. 3, może zgłosić uwagi dotyczące tego wniosku.
5. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 4,
oraz po rozpatrzeniu uwag Wójt zawiera umowę
o dotację.
6. Łączna kwota środków finansowych przekazanych przez Wójta temu samemu beneficjentowi,
w trybie określonym w ust. 1, w danym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć kwoty 10 000 zł.
7. Wysokość środków finansowych przyznanych
przez Wójta na zasadach określonych w ust. 1–5, nie
może przekroczyć 10% kwoty dotacji planowanych
w budżecie gminy do udzielenia w trybie z niniejszej
uchwały.
Rozdział 4
Umowa o dotację
§ 12. 1. Z beneficjentem dotacji Wójt Gminy Wielka
Wieś zawiera umowę o realizację projektu, której treść
określa przepis art. 221 ust. 3 ustawy określonej w §
2 pkt 1.
2. Integralnym elementem umowy jest załączony
do niej wniosek zawierający projekt, który został wybrany do realizacji przez Wójta Gminy Wielka Wieś.
§ 13. 1. W treści umowy o dofinansowaniu dotacją
części kosztów z kosztorysu projektu, zamieszcza się postanowienie przewidujące proporcjonalne pomniejszenie
kwoty dotacji wymienionej w umowie, w przypadku zrealizowania projektu przy pomniejszonym zaangażowaniu
środków beneficjenta zakładanych na jego finansowanie.
Przekazana kwota dotacji, w części stanowiącej dotację
pobraną w nadmiernej wysokości (w rozumieniu art. 252
ust. 3 ustawy określonej w § 2 pkt 1 uchwały), podlega
zwrotowi w dniu rozliczenia dotacji, na rachunek wskazany
w umowie, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Pomniejszenia środków dotacji, o którym mowa
ust. 1, nie stosuje się, gdy beneficjent wykaże, że część
wykonawstwa projektu, jako pozycje z kosztorysu projektu, na które nie poniesiono nakładów, została zastąpiona pracą wolontariuszy lub wkładem rzeczowym,
bądź uzyskaną nieodpłatnie usługą.
§ 14. 1. W treści umowy można zamieścić postanowienia dopuszczające jej zmianę w drodze dwustronnego aneksu pisemnego, z zastrzeżeniem, że zmiana
umowy nie może powodować zwiększenia kwoty przyznanej dotacji ani istotnego odstępstwa od założeń projektu wynikającego z umowy.
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2. W przypadkach uzasadnionych specyfiką realizowanego projektu w umowie można zawrzeć postanowienie dopuszczające dokonanie przez beneficjenta
przesunięć pomiędzy finansowanymi dotacją pozycjami
kosztorysu projektu do 10% istniejącej pozycji kosztorysowej. Dla swojej skuteczności każda zmiana kosztorysu
projektu wymaga powiadomienia Wójta Gminy Wielka
Wieś o jej zakresie, w drodze pisemnej, poprzez przedłożenie stosownego pisma na dziennik podawczy Urzędu
Gminy, w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od jej dokonania przez beneficjenta.

odpowiedzialne za powstanie stwierdzonych nieprawidłowości.

Rozdział 5
Kontrola realizacji zadania celu publicznego
i wykorzystania dotacji

9. O wyniku rozpoznania zastrzeżeń Wójt powiadamia jednostkę beneficjenta w terminie do 14 dni od
otrzymania zastrzeżeń.

§ 15. 1. Wójt Gminy Wielka Wieś poprzez upoważnionych pracowników Urzędu Gminy Wielka Wieś może
kontrolować realizację projektu, w szczególności:
-

stan realizacji projektu,
efektywność i rzetelność jego wykonania
prawidłowość wykorzystania środków z dotacji
z budżetu Gminy Wielka Wieś,
prowadzenie przez beneficjenta dokumentacji
księgowo-rachunkowej w zakresie wykorzystania
środków dotacji z budżetu Gminy Wielka Wieś.

2. Podstawą do przeprowadzania kontroli przez
pracownika Urzędu Gminy Wielka Wieś jest imienne
upoważnienie od Wójta określające:
-

imię i nazwisko osoby przeprowadzającej kontrolę;
nazwę jednostki kontrolowanej (beneficjenta);
zakres przedmiotowy kontroli z uwzględnieniem
ust. 1;
czasokres przeprowadzanej kontroli.

3. O zamiarze przeprowadzenia kontroli powiadamia się beneficjenta dotacji wraz z informacją
o zakresie przedmiotowym kontroli i czasokresie jej
przeprowadzania.
4. W ramach dokumentacji okazywanej przez beneficjenta osoby kontrolujące mają prawo żądać stosownych kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem oraz żądać udzielania odpowiedzi i wyjaśnień pisemnych.
5. Z przeprowadzonej kontroli sporządzany jest
protokół, który po jednym egzemplarzu otrzymuje Urząd
Gminy Wielka Wieś i jednostka kontrolowana (beneficjent), wraz z poświadczeniem otrzymania protokołu.
6. Na podstawie ustaleń protokołu kontroli do
skontrolowanej jednostki (beneficjenta) kierowane jest
pisemne wystąpienie pokontrolne. W wystąpieniu pokontrolnym, na tyle na ile to możliwe, określa się osoby

7. Od wystąpienia pokontrolnego, o którym mowa
w ust. 6, w terminie 14 dni od jego otrzymania, jednostka kontrolowana (beneficjent) może skierować zastrzeżenia do Wójta Gminy Wielka Wieś.
8. Podstawą zastrzeżeń, o których mowa w ust. 7,
może być zakwestionowanie zgodności ustaleń kontroli
ze stanem faktycznych lub zakwestionowanie interpretacji prawa zawartej w wystąpieniu pokontrolnym.

Rozdział 6
Rozliczenie dotacji
§ 16. 1. W terminie określonym w umowie beneficjent rozlicza się z wykorzystanej dotacji, w tym
z wykonania projektu.
2. Przedmiotem rozliczenia dotacji nie mogą być
wydatki, które beneficjent poniósł na realizację projektu
przed zawarciem umowy, o której mowa w § 12 niniejszej uchwały.
3. Rozliczenie dokonywane jest poprzez terminowe przedłożenie do Urzędu Gminy Wielka Wieś prawidłowo wypełnionego druku, według treści załącznika nr
2 do niniejszej uchwały, oraz wpłatę środków dotacji
podlegającej zwrotowi wraz z odsetkami, jak od zaległości podatkowych.
§ 17. 1. O rozliczeniu dotacji Wójt Gminy Wielka
Wieś
powiadamia
beneficjenta
pisemnie
wraz
z dodatkowym powiadomieniem o kwocie dotacji wymaganej do zwrotu i terminie, od kiedy naliczane są
odsetki jak od zaległości podatkowych.
2. Odpis informacji z ust. 1 przekazywany jest Radzie Gminy Wielka Wieś i umieszczany na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy na okres 7 dni.
Rozdział 7
Przepisy przejściowe i końcowe
§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Wielka Wieś.
§ 19. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od daty jego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Krystyna Sułko

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 615

– 44761 –

Poz. 7341
Załącznik nr 1
do uchwały nr XIII/111/2011
Rady Gminy Wielka Wieś
z dnia 28 grudnia 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 615

– 44762 –

Poz. 7341

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 615

– 44763 –

Poz. 7341

Przewodniczący Rady
Krystyna Sułko

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 615

– 44764 –

Poz. 7341
Załącznik nr 2
do uchwały nr XIII/111/2011
Rady Gminy Wielka Wieś
z dnia 28 grudnia 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 615

– 44765 –

Poz. 7341

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 615

– 44766 –

Poz. 7341

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 615

– 44767 –

Poz. ,7341

Przewodniczący Rady
Krystyna Sułko
7341

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 615

– 44768 –

Poz. 7342,7343

7342
7342

UCHWAŁA NR XV/126/11
RADY GMINY ZABIERZÓW
z dnia 21 grudnia 2011 r.
w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Zabierzów Nr XIII/100/11 z dnia 28 października 2011 r. w sprawie inkasa
podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, opłat lokalnych oraz opłaty skarbowej, określenia
inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art.
41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)
oraz art. 6 ust. 12 i art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U.
z 2010r. Nr 95, poz. 613 ze zm.), art. 6 ust. 8 ustawy
z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U.
Nr 200, poz. 1682 ze zm.), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r o podatku rolnym ( t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 136,
poz. 969 ze zm.), art. 8 ust.2 ustawy z dnia 16 listopada
2006r o opłacie skarbowej ( Dz.U. Nr 225, poz.1635 ze
zm) oraz art. 28 § 4 i art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr
8, poz. 60 ze zm.) RADA GMINY ZABIERZÓW uchwala
co następuje:

podatku leśnego, opłat lokalnych oraz opłaty skarbowej,
określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za
inkaso dokonuje się następujących zmian: 1) § 2 ust.1
pkt 17 otrzymuje brzmienie: „§ 2. 1.17) dla obszaru sołectwa Rudawa – Panią Katarzynę Gędłek, zam. ul. Kalwaryjska 36, 32-064 Rudawa, ”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2012 roku po uprzednim ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicach
ogłoszeń w Urzędzie Gminy Zabierzów i w sołectwach.
Przewodniczący Rady
Maria Kwaśnik

§ 1. W Uchwale Rady Gminy Zabierzów Nr
XIII/100/11 z dnia 28 października 2011 r. w sprawie
inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego,
7342

7343
7343

UCHWAŁA NR XV/129/11
RADY GMINY ZABIERZÓW
z dnia 21 grudnia 2011 r.
w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Kobylany

Na podst. art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym / t.j. w Dz.U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591 ze zm./ i art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21
marca 1985 r. o drogach publicznych /t.j. w Dz. U. z 2007
r. Nr 19, poz. 115 ze zm./ Rada Gminy Zabierzów uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Postanawia się nadać drodze przebiegającej
wzdłuż północnej granicy działki ewidencyjnej nr 189/3,
położonej w Kobylanach (przy granicy z działkami ewidencyjnymi nr 189/2 i nr 189/1, położonymi w Kobylanach) do granicy z działką ewidencyjną nr 54/6, położoną w Karniowicach, nazwę ulica Chabrowa.

2. Przebieg drogi wskazanej w ust. 1 określa załącznik graficzny do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Zabierzów.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Maria Kwaśnik

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 615

– 44769 –

Poz. ,7344
Załącznik
do uchwały nr XV/129/11
Rady Gminy Zabierzów
z dnia 21 grudnia 2011 r.

Kobylany, dz. nr 189/3

Przewodniczący Rady
Maria Kwaśnik
7343

7344
7344

UCHWAŁA NR XV/130/11
RADY GMINY ZABIERZÓW
z dnia 21 grudnia 2011 r.
w sprawie nadania nazw ulicom na terenie wsi Karniowice

Na podst. art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym / t.j. w Dz.U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591 ze zm./ i art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21
marca 1985 r. o drogach publicznych /t.j. w Dz. U. z 2007
r. Nr 19, poz. 115 ze zm./ Rada Gminy Zabierzów uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Nadaje się następujące nazwy nie posiadającym dotąd nazw ulicom w miejscowości Karniowice:
1) ulica Boryń - ulica obejmująca drogę oznaczoną jako
działka ewidencyjna nr 194,
2) ulica Chabrowa - ulica obejmująca drogę na działce
ewidencyjnej nr 54/6,
3) ulica Gaj - ulica obejmująca drogę oznaczoną jako
działka ewidencyjna nr 198,
4) ulica Kawiec - ulica obejmująca drogę oznaczoną jako
działka ewidencyjna nr 2,
5) ulica Krakowska - ulica obejmująca drogę oznaczoną
jako działka ewidencyjna nr 127,
6) ulica Krótka - ulica obejmująca drogę oznaczoną jako
działka ewidencyjna nr 11,
7) ulica Kwiatowa - ulica obejmująca drogę oznaczoną
jako działka ewidencyjna nr 162,

8) ulica Leśna - ulica obejmująca drogę oznaczoną jako
działka ewidencyjna nr 31,
9) ulica Lipowa - ulica obejmująca drogę oznaczoną jako
działka ewidencyjna nr 63,
10)
ulica Łąkowa - ulica obejmująca drogę oznaczoną jako działka ewidencyjna nr 161,
11)
ulica Łowiecka - ulica obejmująca drogę oznaczoną jako działka ewidencyjna nr 7/4,
12)
ulica Modrzewiowa - ulica obejmująca drogę
oznaczoną jako działka ewidencyjna nr 110,
13)
ulica Myśliwska - ulica obejmująca drogę oznaczoną jako działka ewidencyjna nr 8,
14)
ulica Niwy - ulica obejmująca drogę oznaczoną
jako działka ewidencyjna nr 35,
15)
ulica Parkowa - ulica obejmująca drogę oznaczoną jako działka ewidencyjna nr 89,
16)
ulica Polna - ulica obejmująca drogę oznaczoną
jako działka ewidencyjna nr 108,
17)
ulica Rycerska - ulica obejmująca drogę oznaczoną jako działka ewidencyjna nr 107,
18)
ulica Skalna - ulica obejmująca drogę oznaczoną jako działka ewidencyjna nr 84,

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 615

– 44770 –

19)
ulica Sosnowa - ulica obejmująca drogę oznaczoną jako działka ewidencyjna nr 33,
20)
ulica Słoneczna - ulica obejmująca drogę oznaczoną jako działka ewidencyjna nr 146,
21)
ulica Spacerowa - ulica obejmująca drogę
oznaczoną jako działka ewidencyjna nr 49,
22)
ulica Wąwozowa - ulica obejmująca drogę
oznaczoną jako działka ewidencyjna nr 17,
23)
ulica Widokowa - ulica obejmująca drogę oznaczoną jako działka ewidencyjna nr 9,
24)
ulica Zacisze - ulica obejmująca drogę oznaczoną jako działka ewidencyjna nr 87,

Poz. 7344,7345

25)
ulica Zielna - ulica obejmująca drogę oznaczoną
jako działka ewidencyjna nr 7/2,
26)
ulica Zielona - ulica obejmująca drogę oznaczoną jako działka ewidencyjna nr 54/4.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Zabierzów.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Maria Kwaśnik

7344

7345
7345

UCHWAŁA NR XX/135/11
RADY MIEJSKIEJ W ZATORZE
z dnia 20 grudnia 2011 r.
w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIX/125/11 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie
zwolnień od podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:
Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U.
z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późniejszymi zmianami)
Rada Miejska w Zatorze uchwala,
co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XIX/125/11 Rady Miejskiej
w Zatorze z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości, zmienia się wzór
wniosku zgłoszenia zamiaru korzystania z pomocy na
warunkach określonych w uchwale Nr XIX/125/11 Rady
Miejskiej w Zatorze z dnia 29 listopada 2011 r.

w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości,
który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Zatora.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Miejskiej w Zatorze
dr inż. Stanisław Orlicki

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 615

– 44771 –

Poz. 7345
Załącznik
do uchwały nr XX/135/11
Rady Miejskiej w Zatorze
z dnia 20 grudnia 2011 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Zatorze
dr inż. Stanisław Orlicki
7345

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 615

– 44772 –

Poz. 7346

7346
7346

UCHWAŁA NR XX/136/11
RADY MIEJSKIEJ W ZATORZE
z dnia 20 grudnia 2011 r.
w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIX/126/11 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie
określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym tekst jednolity:
Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz.U.
z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późniejszymi zmianami), art.
6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr
95, poz. 613 z późniejszymi zmianami) oraz art. 6 ust.
9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2002 Nr 200, poz. 1682 z późniejszymi
zmianami)
Rada Miejska w Zatorze uchwala,
co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XIX/126/11 Rady Miejskiej
w Zatorze z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych, zmienia się wzór informacji w sprawie podatku
od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
(INRL-1) stanowiący załącznik nr 1 do uchwały Nr
XIX/126/11 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 29 listopada
2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy infor-

macji i deklaracji podatkowych, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. W uchwale Nr XIX/126/11 Rady Miejskiej
w Zatorze z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych, zmienia się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1) stanowiący załącznik nr 2 do uchwały
Nr XIX/126/11 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy
informacji i deklaracji podatkowych, który otrzymuje
brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Zatora.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego
Przewodniczący Rady
Miejskiej w Zatorze
dr inż. Stanisław Orlicki

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 615

– 44773 –

Poz. 7346
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XX/136/11
Rady Miejskiej w Zatorze
z dnia 20 grudnia 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 615

– 44774 –

Poz. 7346

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 615

– 44775 –

Poz. 7346

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 615

– 44776 –

Poz. 7346

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 615

– 44777 –

Poz. 7346

Przewodniczący Rady Miejskiej w Zatorze
dr inż. Stanisław Orlicki

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 615

– 44778 –

Poz. 7346
Załącznik nr 2
do uchwały nr XX/136/11
Rady Miejskiej w Zatorze
z dnia 20 grudnia 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 615

– 44779 –

Poz. 7346

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 615

– 44780 –

Poz. ,7346

Przewodniczący Rady Miejskiej w Zatorze
dr inż. Stanisław Orlicki
7346

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 615

– 44781 –

Poz. 7347

7347
7347

UCHWAŁA NR XX/137/11
RADY MIEJSKIEJ W ZATORZE
z dnia 20 grudnia 2011 r.
w sprawie: określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Zator w zakresie sprzyjania
rozwojowi sportu.

Na podstawie art. 27 ust. 2 i art. 28 ustawy z dnia 25
czerwca 2010 r., o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857) oraz
art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.,
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240;
z późn. zm.) w zw. z art. 7 ust. 1 pkt 10, 18 ust. 2 pkt 15
i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.
1591; z późn. zm.) Rada Miejska w Zatorze uchwala co
następuje:
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1. 1. Niniejsza uchwała określa:
1) warunki i tryb finansowania zadania własnego Gminy
Zator w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu, wykonywanego w drodze zlecania realizacji zadania celu
publicznego sprzyjającego rozwojowi sportu, w tym:
a) tryb postępowania o udzielenie dotacji celowej,
b) sposób rozliczania udzielonej dotacji celowej,
2) cel publiczny z zakresu sportu, który Gmina Zator
zamierza osiągnąć.
2. Zamierzonym do osiągnięcia celem publicznym
z zakresu sportu jest ułatwienie dostępu do uprawiania
sportu oraz poprawa jego warunków.
3. Przepisów niniejszej uchwały nie stosuje do dotacji udzielanych na warunkach i w trybie ustawy z 24
kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873; z późn. zm.).
4. O dotację, o której mowa w ust. 1 może ubiegać
się klub sportowy działający na Terenie Gminy Zator,
niedziałający w celu osiągnięcia zysku z zastosowaniem
przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)
w zakresie udzielania dotacji celowych dla podmiotów
nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie
działających w celu osiągnięcia zysku.
§ 2.
Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) dotacji - należy przez to rozumieć udzieloną na warunkach i trybie przewidzianym w niniejszej uchwale dotację celową z art. 126 i art. 221 ust. 2-4 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (Dz. U. Nr
157, poz. 1240; z późn. zm.), która jest przeznaczona
na sfinansowanie lub dofinansowanie projektu służącego realizacji celu publicznego określonego w § 3;
2) projekcie - należy przez to rozumieć przedsięwzięcie
realizowane przez beneficjenta dotacji, stanowiące
wydatki bieżące lub majątkowe, które w sposób bezpośredni przyczynia
się do realizacji celu publicznego określonego
w § 3;

3) wnioskodawcy - należy przez to rozumieć podmiot,
który na warunkach i w trybie niniejszej uchwały złoży
wniosek o udzielanie dotacji na projekt;
4) beneficjencie - należy przez to rozumieć podmiot,
któremu w trybie niniejszej uchwały przyznano dotację na sfinansowanie lub dofinansowanie projektu;
5) umowie - należy przez to rozumieć umowę o dotację
zawieraną
między
Burmistrzem
Zatora
i beneficjentem, której treści reguluje przepis art. 221
ust. 3 ustawy określonej w pkt 1 i postanowienia niniejszej uchwały.
§ 3. 1. Przyjmuje się, że sprzyjanie rozwojowi sportu na terenie Gminy Zator będzie służyło realizacji celu
publicznego.
2. Jako cel publiczny w rozumieniu niniejszej
uchwały należy rozumie:
a) poprawę warunków uprawiania sportu na terenie
Gminy Zator,
b) zwiększenie dostępności mieszkańców Gminy Zator
do działalności sportowej.
Rozdział 2
Warunki otrzymania dotacji
§ 4. 1. Z zastrzeżeniem ust. 2, udzielana dotacja
może w szczególności być przeznaczona na sfinansowanie lub dofinansowanie:
1) realizację programów szkolenia sportowego,
2) zakupu sprzętu sportowego,
3) kosztów organizowania zawodów lub uczestniczenia
w takich zawodach,
4) utrzymania obiektów i urządzeń sportowych służących
uprawianiu sportu, stanowiących własność Gminy Zator,
5) kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów
szkolenia sportowego,
6) wynagrodzeń dla kadry szkoleniowej,
7) kosztów obsługi administracyjnej projektu.
2. Z dotacji z ust. 1 nie mogą być finansowane lub
dofinansowane wydatki z tytułu:
1) transferu zawodnika z innego klubu sportowego;
2) zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych
nałożonych na klub sportowy lub zawodnika tego klubu;
3) zobowiązań klubu sportowego z tytułu zaciągniętej
pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych, oraz kosztów obsługi zadłużenia, a także zaległości z tytułu podatków i składek ZUS;
4) budowy, modernizacji i remontu obiektu sportowego
służącego uprawianiu sportu.
§ 5. 1. Formą wypłaty z budżetu Gminy Zator dotacji przyznanej na zasadach niniejszej uchwały, może być
przekazanie beneficjentowi środków na poczet ponie-
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sienia kosztów projektu lub refundacja kosztów poniesionych przez beneficjenta po zawarciu umowy.
2. O formie wypłaty dotacji decyduje Burmistrz
Zatora w ogłoszeniu o konkursie projektów z § 7 ust. 1.
Rozdział 3
Tryb udzielania dotacji
§ 6.
Wybór projektów, na których realizację zostanie
udzielona dotacja z budżetu Gminy Zator, dokonuje się
w drodze konkursu projektów.
§ 7. 1. Burmistrz Zatora ogłasza konkurs projektów,
w którym określa:
1) przedmiot zgłaszanych projektów,
2) wysokość kwoty środków finansowych przeznaczonych na dotacje w ramach ogłoszonego konkursu projektów oraz formy wypłaty dotacji,
3) termin realizacji przedsięwzięć z projektów, nie dłużej
niż do dnia 31 grudnia roku, w którym udzielono
wnioskowaną dotację,
4) warunki merytoryczne i finansowe, jakie powinien
spełniać projekt i objęte nim przedsięwzięcie,
5) termin składania wniosków o udzielenie dotacji.
2. Co najmniej z 2 tygodniowym wyprzedzeniem
w stosunku do terminu z ust. 1 pkt 5,
ogłoszenie o konkursie projektów Burmistrz Zatora zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej
z jednoczesnym wywieszeniem na tablicy ogłoszeń
w Urzędu Miejskiego w Zatorze.
§ 8. 1. Burmistrz Zatora udziela dotacji w oparciu
o wniosek złożony przez ubiegającego się o wsparcie.
2. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1 stanowi
załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Burmistrz Zatora może uzależnić rozpatrzenie
wniosku od złożenia w określonym terminie dodatkowych informacji lub dokumentów.
4. W przypadku stwierdzenia uchybień formalnoprawnych lub innych wad wniosku, Burmistrz Zatora
wyznacza termin i wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia lub uzupełnienia wniosku. Wniosek, którego wad
w wyznaczonym terminie nie usunięto lub który nie
został uzupełniony, nie jest rozpatrywany.
§ 9. 1. Wyboru projektu lub projektów dokonuje
Komisja Konkursowa powołana w tym celu przez Burmistrza Zatora uwzględniając:
1) znaczenie zgłoszonego projektu dla rozwoju sportu na
terenie Gminy Zator,
2) wysokość środków budżetowych przeznaczonych na
zorganizowany konkurs projektów,
3) ilość uczestników objętych realizacją zadania,
4) przedstawioną we wniosku kalkulację kosztów realizacji projektu (kosztorys projektu)
w związku z zakresem rzeczowym projektu,
5) możliwość realizacji projektu przez podmiot dotowany,
6) dotychczasowe wykorzystanie przez wnioskodawcę
dotacji z budżetu Gminy Zator
2. Przez określenie „wybór projektów” rozumie się
stanowisko Komisji Konkursowej odnośnie tego, który
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projekt lub, które projekty są najbardziej wartościowe
zdaniem Komisji i opinia ta nie jest dla Burmistrza Zatora wiążąca. Burmistrz Zatora decyduje na jaki projekt
udzieli dotacji, a jego stanowisko ma charakter ostateczny.
§ 10. 1. Komisja Konkursowa:
1) dokonuje
wyboru
projektu
lub
projektów
z jednoczesnym określeniem kwoty dotacji na każdy
wybrany projekt;
2) przedkłada Burmistrzowi Zatora do zatwierdzenia listę
wytypowanych projektów.
2. Burmistrz Zatora po ostatecznym wyborze projektu:
1) uzgadnia z każdym wnioskodawcą wybranego projektu treść projektu z zastrzeżeniem, że:
a) kwota dotacji o której mowa w ust. 2 pkt 2 oraz zakres przedsięwzięcia określonego we wniosku nie
mogą ulec zwiększeniu;
b) przedsięwzięcie określone we wniosku o dotacje
nie ulegnie zmianie w stosunku do pierwotnie złożonego wniosku;
c) wnioskodawca, zgodnie z wynikiem uzgodnień, jest
zobowiązany zweryfikowa
ostateczną treść projektu, w tym zakres przedsięwzięć wspieranych w drodze dotacji,
2) w drodze zarządzenia ogłasza ostateczny wynik konkursu projektów poprzez powiadomienie pisemne
i ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Zatorze
informując
o projektach
wybranych
i projektach odrzuconych wraz ze wskazaniem:
a) nazwy wnioskodawcy,
b) opisu przedsięwzięcia objętego projektem,
c) łącznych kosztów projektu,
d) kwoty dotacji przyznanej na projekt.
3. Ogłoszenie o otwartym konkursie projektów
określone § 7 ust. 2 może dopuszcza unieważnienie
konkursu przez Burmistrza Zatora lub odstąpienie od
zawarcia umowy na skutek:
1) stwierdzenia istotnego naruszenia prawa przy wyborze projektów;
2) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że zakończenie procedury wyborem projektu lub
zawarcie umowy nie leży w interesie publicznym,
a zmiany takiej nie można było wcześniej przewidzieć
Rozdział 4
Umowa o dotację
§ 11. 1. Z beneficjentem dotacji Burmistrz Zatora
zawiera umowę o realizację projektu, której podstawowe treści określa przepis art. 221 ust. 3 ustawy określonej w § 2 pkt 1.
2. Integralnym elementem umowy jest załączony
do niej ostateczny projekt oferty o realizację przedsięwzięcia wybrany przez Burmistrza Zatora.
3. W treści umowy można zamieścić postanowienia dopuszczające jej zmianę w drodze aneksu pisemnego, z zastrzeżeniem, że zmiana umowy nie może powodować zwiększenia kwoty przyznanej dotacji, ani
istotnego odstępstwa od założeń projektu, o którym
mowa w ust. 2.
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4. W umowie można zawrzeć postanowienie dopuszczające dokonanie przez beneficjenta przesunięć
pomiędzy finansowanymi dotacją pozycjami kosztorysu
projektu.
Rozdział 5
Rozliczenie dotacji
§ 12. 1. W terminie określonym w umowie, beneficjent rozlicza się z wykorzystanej dotacji oraz
z wykonania projektu.
2. Rozliczenie dokonywane jest poprzez przedłożenie do Urzędu Miejskiego w Zatorze prawidłowo wypełnionego druku, według załącznika Nr 2 do niniejszej
uchwały, oraz wpłaty środków dotacji podlegającej
zwrotowi wraz z odsetkami, jak od zaległości podatkowych.
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3. O rozliczeniu dotacji Burmistrz Zatora powiadamia beneficjenta pisemnie.
Rozdział 6
Przepisy przejściowe i końcowe
§ 13.
Zatora.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi

§ 14.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Miejskiej w Zatorze
dr. inż. Stanisław Orlicki
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Załącznik nr 1
do uchwały nr XX/137/11
Rady Miejskiej w Zatorze
z dnia 20 grudnia 2011 r.
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Przewodniczący Rady Miejskiej w Zatorze
dr inż. Stanisław Orlicki
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XX/137/11
Rady Miejskiej w Zatorze
z dnia 20 grudnia 2011 r.
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Przewodniczący Rady
Miejskiej w Zatorze
dr. inż. Stanisław Orlicki
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POROZUMIENIE
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
z dnia 27 czerwca 2011 r.

zawarte w Krakowie, pomiędzy : Województwem
Małopolskim, zwanym dalej „Powierzającym”, w imieniu, którego działa Zarząd Województwa Małopolskiego,
z siedzibą: 31 – 156 Kraków, ul. Basztowa 22, reprezentowany przez: PANA ROMANA CIEPIELĘ - Wicemarszałka Województwa Małopolskiego PANA WOJCIECHA
KOZAKA - Wicemarszałka Województwa Małopolskiego
przy kontrasygnacie Skarbnika Województwa Małopolskiego Pani Marty Tylek a Gminą Babice, zwanym dalej
„Przejmującym” w imieniu, której działa PAN RADO-

SŁAW WARZECHA- Wójt przy kontrasygnacie Skarbnika
Gminy Pani Teresa Jochymczyk NIP 628-16-83-576
§ 1. 1. . W oparciu o art. 8 ust. 2a i 18 ust. 2 pkt 11
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tekst jedn. Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art.
8 ust. 2 i 18 pkt 12 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.
o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz.U. z 2001r.,
Nr 142, poz. 1590 ze zm.) w związku z art. 20 pkt
3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(tekst jedn. z 2007 r., Nr 19, poz. 115 ze zm., oraz
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o Uchwałę Sejmiku Województwa Małopolskiego Nr
IX/139/11 z dnia 30 maja 2011 r. roku w sprawie powierzenia Gminie Babice wykonania zadania własnego pn.:
„Przebudowa DW nr 781 w m. Jankowice od km
12+945,57-13+093,84 polegajaca na zastąpieniu gruntowego pobocza, chodnikiem z kostki brukowej wraz
z niezbędna zmianą sposobu odwodnienia”, oraz
Uchwałę Rady Gminy Nr XI/75/2011 z dnia 22.06.2011 r.
w sprawie przejęcia zadania od Województwa Małopolskiego, Powierzający powierza, a Przejmujący przejmuje
wykonanie powierzonego zadania.
2. Powierzający powierza, a Przejmujący przejmuje pełnienie funkcji inwestora w zakresie koniecznym dla
prawidłowej realizacji powierzonego zadania.
3. Porozumienie zostaje zawarte na okres realizacji
zadania tj. do dnia 30 listopada 2011 roku.
§ 2. 1. Zadanie realizowane będzie w roku 2011
w ramach środków finansowych zatwierdzonych przez
Sejmik Województwa Małopolskiego oraz Radę Gminy.
2. Inspektora nadzoru dla części drogowej wyznacza ZDW.
3. Do współpracy przy realizacji niniejszego porozumienia Powierzający upoważnia Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, z siedzibą: 30–085 Kraków, ul.
Głowackiego 56, zwany dalej „ZDW”.
§ 3. Wartość szacunkowa zadania określonego powyżej, na podstawie wyceny dokonanej przez Przejmującego, wynosi 189.188,55 zł (słownie: sto osiemdziesiąt
dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt osiem złotych 55/100)
i składa się z:
a) wkładu rzeczowego Przejmującego o wartości max
4.987,12 zł
b) robót dla zakresu objętego zadaniem o wartości
184.201,43 zł
§ 4. 1. Środki finansowe na realizację zadania zapewnia Przejmujący, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Celem realizacji Powierzający uczestniczy
w kosztach realizacji zadania do wysokości 50 % wartości zadania określonej w § 3.
3. Na realizację zadania powierzonego niniejszym
porozumieniem Powierzający zapewnił środki w 2011 r.
w wysokości do 94.594,28zł (słownie: dziewięćdziesiąt
cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt cztery złote
28/100 ), w formie dotacji celowej dla Przejmującego.
4. Przejmujący przedłoży do ZDW niezwłocznie po
podpisaniu niniejszego porozumienia uwierzytelnione
kopie kosztorysu inwestorskiego, przy czym ceny lub
inne wskaźniki kalkulacyjne wymagają uprzedniego
zaopiniowania przez ZDW.
5. Kwota dotacji zostanie określona ostatecznie po
dokonaniu wyboru wykonawcy realizującego zadanie
w formie aneksu do niniejszego porozumienia przy
uwzględnieniu zasad finansowania i rozliczania określonych przez strony niniejszym porozumieniem.
6. Ewentualne koszty związane z regulacją stanów
prawnych gruntów niezbędnych dla realizacji zadania
będą podlegały osobnemu uzgodnieniu w formie aneksu do niniejszej umowy przy zachowaniu zasad finansowych przyjętych niniejszą umowa.
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7. Do zawarcia aneksów, o których mowa w § 4,
5 i 6 porozumienia, jak i w zakresie udzielonego upoważnienia Uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego umocowany jest Dyrektor ZDW.
8. Przekazywanie dotacji, o której mowa w ust.
5 przez Powierzającego dokonywane będzie na konto
Przejmującego po określeniu ostatecznej kwoty dotacji
na podstawie aneksu, o którym mowa w ust.5.
w terminie do 15 dni od daty otrzymania przez Powierzającego pisemnego wniosku sporządzonego przez
Przejmującego.
9. Za dzień przekazania dotacji uważa się dzień
obciążenia rachunku bankowego Powierzającego.
§ 5. 1. Przejmujący uczestniczy w kosztach realizacji
zadania w wysokości do 50 % wartości zadania określonej w § 3. w ramach udziału finansowego na podstawie
stosownych uchwał Rady Gminy.
2. Przejmujący zabezpieczy środki finansowe na
realizację udziału finansowego w 2011 r. w wysokości
do 89.607,15 zł (słownie: osiemdziesiąt dziewięć tysięcy
sześćset siedem złotych 15/100) na podstawie stosownej
Uchwały Rady Gminy.
3. Kwota finansowego udziału Przejmującego
w kosztach realizacji zadania zostanie określona ostatecznie po dokonaniu wyboru wykonawcy realizującego
zadanie w formie aneksu do niniejszego porozumienia
przy uwzględnieniu zasad finansowania i rozliczania
określonych przez strony niniejszym porozumieniem.
§ 6. 1. Strony porozumienia ustalają, że zgodnie
z Ustawą Prawo zamówień publicznych wyłonienia
wykonawcy zadania oraz zawarcia umowy dokona
Przejmujący.
2. Przejmujący niezwłocznie po dokonaniu wyboru
wykonawcy przedkłada do ZDW komplet dokumentacji
z postępowania tj.: ogłoszenie o zamówieniu, protokół
z postępowania, informację o wyborze wykonawcy wraz
z kopią oferty, kopią umowy, kopią kosztorysu ofertowego uwierzytelnione za zgodność z oryginałem kserokopie faktur lub innych dowodów poniesionych nakładów potwierdzających zrealizowanie wkładu rzeczowego.
3. W razie realizacji zadania przez gminną jednostkę budżetową lub gminny zakład budżetowy, Przejmujący niezwłocznie przekazuje stosowne dokumenty uwierzytelnione za zgodność z oryginałem potwierdzające
realizację zadania siłami własnymi oraz uwierzytelnione
za zgodność z oryginałem kserokopie faktur, aktów notarialnych lub innych dowodów potwierdzających zrealizowanie wkładu rzeczowego, przy czym ceny i wskaźniki
kalkulacyjne, kosztorysy ofertowe podlegają uprzedniemu uzgodnieniu przez ZDW.
4. Na podstawie przedłożonych dokumentów
ZDW sporządza aneks do porozumienia zgodnie z §
4 ust. 5 oraz z § 5 ust.3.
5. Przejmujący w ramach rozliczenia, o którym
mowa w ust. 4 zobowiązuje się do przedłożenia do ZDW
uwierzytelnionej kopii protokołu odbioru robót potwierdzonego przez inspektora ZDW oraz dokumentów
i dowodów księgowych zatwierdzonych do wypłaty,
z opisem zawierającym informacje o:
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§ 7. Termin realizacji zadania strony porozumienia
ustalają do dnia 30 listopada 2011 r.
§ 8. 1. Przejmujący dokonuje odbiorów częściowych, a po zakończeniu realizacji całego zadania dokonuje jego odbioru końcowego oraz rozliczenia rzeczowofinansowego.
2. ZDW uczestniczy w odbiorach z tytułu współfinansowania zadania.
3. . Przejmujący wykorzysta przyznaną dotacje
w terminie nie dłuższym niż do dnia 15 grudnia 2011 r.
Przez wykorzystanie dotacji rozumie się zapłatę za zrealizowane zadanie, na które dotacja została udzielona.
4. Przejmujący zobowiązuje się do rozliczenia
udzielonej przez Powierzającego dotacji oraz zwrotu
niewykorzystanej kwoty dotacji w terminie do 15 dni od
określonego w ust. 3 terminu wykorzystania dotacji.
5. Przejmujący w ramach rozliczenia, o którym
mowa w ust. 4 zobowiązuje się do przedłożenia do ZDW
uwierzytelnionej kopii protokołu odbioru robót potwierdzonego przez inspektora ZDW oraz dokumentów
i dowodów księgowych zatwierdzonych do wypłaty,
z opisem zawierającym informacje o:
a) zastosowanym trybie wyboru wykonawcy,
b) wysokości kwoty finansowanej z budżetu Województwa
c) klasyfikacji budżetowej i dekretacji księgowej wydatków,
d) wydatku strukturalnym, wraz z oświadczeniem (informacją) o podleganiu opodatkowaniu podatkiem
VAT.
6. Udzielone w ramach dotacji celowej środki wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem oraz pobrane
nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają
zwrotowi na rachunek udzielającego dotacji zgodnie
z postanowieniami art. 252 ustawy o finansach publicznych.
7. Strony dopuszczają oraz deklarują wolę wcześniejszego wykorzystania, rozliczenia oraz zwrotu niewykorzystanej dotacji
§ 9. Przejmujący oświadcza, że :
a) wyboru wykonawcy zadania dokona zgodnie
z prawem zamówień publicznych.
b) roboty wykonywane będą na podstawie podlegającego wykonaniu pozwolenia na budowę lub zgłoszeniu przebudowy/remontu uzyskanych odpowiednio we właściwym w sprawie organie oraz
zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego.
c) Przejmujący w SIWZ w warunkach ogólnych umowy z wykonawca wprowadzi zapis, że wykonawca
udzieli pięcioletniej gwarancji na wykonane roboty.
d) pozyska teren pod inwestycje oraz ureguluje stosunki własnościowe z tym związane
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§ 10. 1. Po zakończeniu inwestycji oraz uzyskaniu
pozwolenia na użytkowanie, Przekazujący wystąpi pisemnie do ZDW z informacją o planowanym jej przekazaniu. Informacja ta będzie podstawą do wystąpienia
przez
ZDW
z wnioskiem
o przeniesienie
praw
i obowiązków wynikających z wydanych wcześniej na
rzecz Przekazującego pozwoleń wodnoprawnych na
szczególne korzystanie ze środowiska poprzez odprowadzenie wód opadowych do ziemi lub wód.
2. Przekazujący po zakończeniu zadania tj. po dokonaniu końcowego odbioru robót oraz przekazaniu
obiektu do użytkowania po dokonaniu czynności formalno – prawnych zgodnie z prawem budowlanym oraz
po uzyskaniu tytułu prawnego przez ZDW do pozwoleń
wodnoprawnych na szczególne korzystanie ze środowiska poprzez odprowadzenie wód opadowych do ziemi
lub wód, zobowiązuje się do nieodpłatnego przekazania
całości inwestycji (wraz z pozyskanymi nieruchomościami)
na
rzecz
Województwa
Małopolskiego
w trwałym zarządzie Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Krakowie.
§ 11. 1. Do niniejszego porozumienia mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, prawa zamówień
publicznych, ustawy o finansach publicznych oraz prawa budowlanego.
2. Zmiana postanowień niniejszego porozumienia
wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
§ 12. Spory wynikłe z niniejszego porozumienia
podlegać będą rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla
siedziby Powierzającego.
§ 13. Przejmujący ponosi wszelką odpowiedzialność cywilną wobec Powierzającego oraz osób trzecich
z tytułu ewentualnych roszczeń powstałych w związku
z wykonywaniem lub nienależytym wykonaniem powierzonego zadania.
§ 14. Przedmiotowe porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§ 15. Porozumienia sporządzono w 8 jednobrzmiących egzemplarzach: 3 dla Powierzającego, 2 dla Przejmującego, 3 dla Zarządu Dróg Wojewódzkich.
Powierzający:
Wicemarszałek Województwa
Małopolskiego
Roman Ciepiela
Wicemarszałek Województwa
Małopolskiego
Wojciech Kozak

Przejmujący:
Wójt
Radosław Warzecha

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 615
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• Informacja o warunkach rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urzędowego:
Dziennik rozpowszechniany jest w drodze prenumeraty pełnej lub ograniczonej.
Reklamacje z powodu nieotrzymania poszczególnych numerów w prenumeracie pełnej należy zgłaszać telefonicznie na nr: (061) 835 35 36
do ESUS Agencja Reklamowo-Wydawnicza Tomasz Przybylak, 61-815 Poznań, ul. Ratajczaka 26/8 do 5 dni po otrzymaniu następnego kolejnego
numeru, zgłoszenie po tym terminie nie będzie uwzględnione.
• Informacja o czasie i miejscu, w którym wyłożone są do powszechnego wglądu zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami:
Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22, p. 220,
w czasie pracy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Wydawca: Wojewoda Małopolski
Redakcja: Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22, p. 220,
tel. (012) 392-12-20 e-mail: mcac@malopolska.uw.gov.pl
Redakcja udziela wszelkich informacji dotyczących aktów prawnych ogłaszanych w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Skład Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie
Druk i rozpowszechnianie: ESUS Agencja Reklamowo-Wydawnicza Tomasz Przybylak, 61-815 Poznań, ul. Ratajczaka 26/8, tel. (061) 835 35 36
Tłoczono z polecenia Wojewody Małopolskiego w ESUS Agencja Reklamowo-Wydawnicza Tomasz Przybylak, 61-815 Poznań, ul. Ratajczaka 26/8,
tel. (061) 835 35 36
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