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Poz. 509,510

509
509

UCHWAŁA NR 48/2011
ZARZĄDU POWIATU MYŚLENICKIEGO
z dnia 26 stycznia 2011 r.
w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2011.
Na podstawie art. 32 ust 1 i ust 2 pkt 4 ustawy z dnia
05 czerwca 1998r. O samorządzie powiatowym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zmianami ), art. 257
pkt. 1, art. 258 ust 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009r. O finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240
z późn. zmianami), Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2011 Nr III/26/2010 Rady Powiatu
Myślenickiego z dnia 30 grudnia 2010r. uchwala się, co
następuje:
Dział

Rozdział

801
80120

§ 1. Dokonuje się następujących zmian w planie
wydatków budżetowych na rok 2011 w dziale 801 –
OŚWIATA I WYCHOWANIE, rozdziale 80120 – Licea
ogólnokształcące, rozdziale 80123 – Licea profilowane,
rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe:
Zmiany w planie wydatków budżetowych na
rok 2011:

WYSZCZEGÓLNIENIE

Zwiększenia
w złotych
25 291
22 969

OŚWIATA I WYCHOWANIE
Licea ogólnokształcące
W tym:

I. wydatki bieżące, w tym:

80123

(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Licea profilowane
W tym:

I. wydatki bieżące, w tym:

80130

(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Szkoły zawodowe
W tym:

I. wydatki bieżące, w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
§ 2. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się
Wydziałowi Finansowo-Księgowemu Starostwa Powiatowego w Myślenicach.

Zmniejszenia
w złotych
25 291

22 969
22 969
22 969
2 322
2 322
2 322
2 322
25 291
25 291
25 291
25 291

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Starosta:
Józef Tomal

509

510
510

UCHWAŁA NR III/11/10
RADY GMINY BUKOWINA TATRZAŃSKA
z dnia 8 grudnia 2010 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/157/2009 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska
z dnia 23 lutego 2009r.,określającej limit sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu
/z wyjątkiem piwa/ na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska
Na podstawie art.18 ust.2 punkt 15,art.41 ust.1,
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym/tekst jednolity Dz.U.z 2001r. Nr 142 poz.1591

z późn.zmianami / oraz art.12 ust.1 i 2 ustawy z dnia
26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi/tekst jednolity.Dz.U.
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Poz. 510,511

z 2007r. Nr 70,poz.473 z późn.zmianami/ - Rada Gminy
Bukowina Tatrzańska uchwala co następuje:

2. Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają
zmianie.

§ 1. 1.Uchwałę Nr XXII/157/2009 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie
ustalenia limitu punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu /z wyjątkiem piwa/ przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie
gminy Bukowina Tatrzańska z m i e n i a się w ten sposób,że w § 1 ust.2 tej uchwały w miejsce zapisu
”100 punktów” wprowadza się zapis „125 punktów”

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy
Bukowina Tatrzańska.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
Władysław Piszczek

510

511
511

UCHWAŁA NR V/31/2010
RADY GMINY BUKOWINA TATRZAŃSKA
z dnia 30 grudnia 2010 r.
w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na
prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz
uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie
Gminy Bukowina Tatrzańska
Na podstawie art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.: Dz. U. z 2010 r. Nr 47 poz. 278), uchwala się co
następuje:
§ 1. Określa się wymagania jakie powinien spełniać
przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na
świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie
gminy Bukowina Tatrzańska, opisane w załączniku nr 1
do niniejszej uchwały.
§ 2. Określa się wymagania jakie powinien spełniać
przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na
świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na
terenie gminy Bukowina Tatrzańska, opisane w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Bukowina Tatrzańska.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
Władysław Piszczek

Załącznik nr 1
do uchwały nr V/31/2010
Rady Gminy Bukowina Tatrzańska
z dnia 30 grudnia 2010 r.
WYMAGANIA, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ PRZEDSIĘBIORCA UBIEGAJACY SIĘ O UZYSKANIE ZEZWOLENIA
NA PROWADZENIE DZIALALNOŚCI W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNLANYCH OD WŁAŚCICIELI
NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY BUKOWINA TATRZAŃSKA.
§ 1. 1. Przedsiębiorca powinien złożyć wniosek
o udzielenie zezwolenia, zawierający dane określone
w art. 8 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2010 r. Nr 47
poz. 278) i potwierdzający spełnienie wymagań zawartych w niniejszej uchwale.
2. Przedsiębiorca powinien zapewnić właścicielowi nieruchomości z którym podpisał umowę na odbiór
odpadów komunalnych pojemniki, kontenery lub worki
na odpady w ilości zapewniającej odbiór odpadów komunalnych z częstotliwością wynikającą z Regulaminu
czystości i porządku Gminy Bukowina Tatrzańska.
3. Pojemniki, kontenery i worki dostarczane przez
firmę wywozową, muszą być trwale oznakowane,
a oznakowanie powinno zawierać minimum nazwę
i numer telefonu przedsiębiorcy.

4. Przedsiębiorca ma obowiązek prowadzenia stałej konserwacji, naprawy pojemników i kontenerów
w celu zapewnienia ich przydatności do obsługi zadań
związanych z odbiorem odpadów komunalnych.
5. Przedsiębiorca powinien zapewnić gotowość
takiej organizacji świadczonych usług, aby po każdorazowym opróżnieniu pojemników uprzątnięte zostały
rozsypane odpady.
§ 2. 1. Pojazdy służące do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości powinny spełniać wymagania techniczne określone w ustawie z dnia
20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U.
z 2005 r. Nr 108, poz.908 z póź. zm. ) oraz dodatkowo:
a) Powinny być czyste i posiadać estetyczny wygląd
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b) Powinny być oznakowane w sposób trwały, a oznakowanie powinno zawierać informację o przedsiębiorcy- nazwę, adres i telefon.
c) Powinny być wyposażone w sprzęt umożliwiający
sprzątanie miejsc odbioru odpadów.
2. Konstrukcja i zabudowa pojazdów nie powinna
powodować zanieczyszczenia środowiska poprzez samoistne, niekontrolowane wysypywanie, bądź rozlewanie przewożonych odpadów, a także rozprzestrzenianie
się przykrych odorów.
3. Liczba i stan techniczny posiadanych przez
przedsiębiorców pojazdów musi zapewnić ciągłość
i nieprzerywalność usług odbioru odpadów komunalnych (niesegregowanych, zbieranych selektywnie) od
właścicieli nieruchomości.
4. Posiadana przez przedsiębiorcę baza techniczna
powinna spełniać wymagania techniczne , normy bezpieczeństwa, higieny pracy, przeciwpożarowe, sanitarne
i ochrony środowiska.
§ 3. 1.Działalność przedsiębiorcy, będąca przedmiotem wniosku powinna być prowadzona zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Bukowina Tatrzańska
2. Przedsiębiorca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji zawartych umów z właścicielami nieruchomości i dowodów świadczenia usług; ewidencja
umów powinna zawierać następujące informacje:
a)
b)
c)
d)
e)

Imię i nazwisko lub nazwa właściciela nieruchomości
Adres nieruchomości
Data zawarcia umowy
Rodzaj (kod) odbieranych odpadów
Częstotliwość odbioru odpadów

3. Przedsiębiorca zobowiązany jest do udostępnienia ewidencji umów i dowodów świadczenia usług
pracownikom Urzędu Gminy Bukowina Tatrzańska.
4. Przedsiębiorca jest zobowiązany w terminie
15 dnia po upływie każdego miesiąca sporządzić
i przekazać Wójtowi Gminy Bukowina Tatrzańska wykaz
właścicieli nieruchomości, z którymi w poprzednim
miesiącu zawarł umowy na odbieranie odpadów komunalnych oraz wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi
w poprzednim miesiącu umowy uległy rozwiązaniu lub
wygasły. Wykaz powinien zawierać następujące informacje:
a) Imię i nazwisko lub nazwę właściciela nieruchomości,
b) Adres właściciela nieruchomości,
c) Adres nieruchomości, z której odbierane są odpady.
5. Przedsiębiorca jest zobowiązany do sporządzania i przekazywania Wójtowi Gminy Bukowina Tatrzańska, w terminie do końca stycznia, za poprzedni rok
kalendarzowy, informacji dotyczącej:

Poz. 511

a) masy poszczególnych rodzajów odpadów odebranych z terenu Gminy Bukowina Tatrzańska
b) sposobów zagospodarowania poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych,
c) masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji składowanych na składowisku odpadów
i sposobów lub sposobu ich zagospodarowania,
d) masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji składowanych na składowisku odpadów,
na które przedsiębiorca posiada dokumenty potwierdzające gotowość przyjęcia odpadów z terenu
Gminy Bukowina Tatrzańska.
6. Przedsiębiorca jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. o odpadach(Dz. U. z 2007 Nr 39
poz. 251 z póź. zmianami)
7. Przedsiębiorca jest zobowiązany do sporzadzania i przekazywania w terminie do końca pierwszego
kwartału za poprzedni rok kalendarzowy Wójtowi Gminy
Bukowina Tatrzańska, informacji dotyczącej:
a) Masy poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych z terenu Gminy Bukowina Tatrzańska.
b) Sposobów zagospodarowania poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych,
c) Masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji składowanych na składowisku odpadów,
na które przedsiębiorca posiada dokumenty potwierdzające gotowość przyjęcia odpadów z terenu
Gminy Bukowina Tatrzańska,
d) Masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji nieskładowanych na składowisku odpadów i sposobu ich zagospodarowania.
e) na które przedsiębiorca posiada dokumenty potwierdzające gotowość przyjęcia odpadów z terenu
Gminy Bukowina Tatrzańska,
§ 4. 1. Wydane zezwolenie może być cofnięte bez
odszkodowania w przypadku nie wypełnienia przez
przedsiębiorcę określonych wymagań, na podstawie
art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.
z 2005 r., Nr 236 poz. 2008 z póź.zmianami).
2. Wygaśnięcie lub cofnięcie zezwolenia nie zwalnia przedsiębiorcy z wykonania określonych w zezwoleniu obowiązków dotyczących wymagań sanitarnych
i ochrony środowiska, zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r., Nr 236 poz. 2008
z póź.zmianami).
Przewodniczący Rady Gminy:
Władysław Piszczek
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Poz. 512
Załącznik nr 2
do uchwały nr V/31/2010
Rady Gminy Bukowina Tatrzańska
z dnia 30 grudnia 2010 r.

WYMAGANIA, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ PRZEDSIĘBIORCA UBIEGAJACY SIĘ O UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA
PROWADZENIE DZIALALNOŚCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORT
NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY BUKOWINA TATRZAŃSKA.
§ 1. 1. Przedsiębiorca powinien złożyć wniosek
o udzielenie zezwolenia, zawierający dane określone
w art. 8 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2010 r. Nr 47
poz. 278) i potwierdzający spełnienie wymagań zawartych w niniejszej uchwale.
2. Pojazdy służące do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinny spełniać wymagania techniczne określone w ustawie
z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym
(Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz.908/ z póź. zm. ) oraz wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r.
Nr 193, poz. 1617) a także, dodatkowo:
a) powinny być czyste i posiadać estetyczny wygląd.
b) powinny być oznakowane w sposób trwały, a oznakowanie powinno zawierać informację o przedsiębiorcy- nazwę, adres i telefon,
c) powinny być wyposażone w sprzęt umożliwiający
sprzątanie miejsc odbioru nieczystości ciekłych
w przypadkach ich zanieczyszczenia podczas wykonywania czynności opróżniania zbiorników bezodpływowych.
3. Liczba i stan techniczny posiadanych przez
przedsiębiorcę pojazdów muszą zapewnić ciągłość
i nieprzerwalność usług opróżniania zbiorników bezodpływowych
4. Mycie i dezynfekcja pojazdów służących do
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych powinny odbywać się zgodnie
z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla
pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r., Nr 193,
poz. 1617).
§ 2. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie
na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport
nieczystości ciekłych powinien udokumentować gotowość ich odbioru przez stację zlewną.
2. Działalność przedsiębiorcy, będąca przedmiotem wniosku powinna być prowadzona zgodnie z Regulaminem czystości i porządku na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska.
3. Przedsiębiorca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji zawartych umów z właścicielami nieru-

chomości i dowodów świadczenia usług; ewidencja
umów powinna zawierać następujące informacje:
a)
b)
c)
d)
e)

imię i nazwisko lub nazwa właściciela nieruchomości,
adres nieruchomości,
data zawarcia umowy,
pojemność zbiornika bezodpływowego,
częstotliwość opróżniania

4. Przedsiębiorca zobowiązany jest do udostępnienia ewidencji umów i dowodów świadczenia usług
pracownikom Urzędu Gminy Bukowina Tatrzańska.
5. Przedsiębiorca jest zobowiązany w terminie do
15 dnia po upływie każdego miesiąca sporządzić
i przekazać Wójtowi Gminy Bukowina Tatrzańska wykaz
właścicieli nieruchomości, z którymi w poprzednim
miesiącu zawarł umowy na opróżnianie zbiorników
bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych oraz
wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w poprzednim miesiącu umowy uległy rozwiązaniu lub wygasły;
wykaz powinien zawierać następujące informacje:
a) imię i nazwisko lub adres właściciela nieruchomości,
b) adres właściciela nieruchomości,
c) adres nieruchomości, z terenu której opróżniane są
zbiorniki bezodpływowe.
6. Przedsiębiorca jest zobowiązany do sporządzania i przekazywania Wójtowi Gminy Bukowina Tatrzańska, w terminie do końca miesiąca stycznia, informacji
dotyczącej ilości i rodzaju nieczystości ciekłych odebranych z terenu Gminy Bukowina Tatrzańska.
§ 3. 1. Wydane zezwolenie może być cofnięte bez
odszkodowania w przypadku nie wypełnienia przez
przedsiębiorcę określonych wymagań, na podstawie art.
9 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r., Nr 236
poz. 2008 z póź.zmianami).
2. Wygaśnięcie lub cofnięcie zezwolenia nie zwalnia przedsiębiorcy z wykonania określonych w zezwoleniu obowiązków dotyczących wymagań sanitarnych
i ochrony środowiska, zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r., Nr 236 poz. 2008
z póź.zmianami).
Przewodniczący Rady Gminy:
Władysław Piszczek
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UCHWAŁA NR IV/15/11
RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA
z dnia 27 stycznia 2011 r.
w sprawie: określania warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Bystra - Sidzina w zakresie
sprzyjania rozwojowi sportu
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art. 40 art. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( Dz. U. z 2001 r. Nr142, poz. 1591 z późn.zm.) , art. 27
i art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie
(Dz. U. Z 2010 r. Nr. 127, poz. 857) , Rada Gminy Bystra Sidzina uchwala:
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1. 1. Niniejsza uchwała określa warunki i tryb finansowania zadania własnego Gminy Bystra - Sidzina
w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu, wykonywanego
w drodze zalecania realizacji zadania celu publicznego
sprzyjającego rozwojowi sportu, w tym:
a) tryb postępowania o udzielenie dotacji celowej,
b) sposób rozliczania udzielonej dotacji celowej,
c) sposób kontroli wykonywanego zadania celu publicznego;
2) cel publiczny z zakresu sportu, który Gmina Bystra Sidzina zamierza osiągnąć.
2. Przepisów niniejszej uchwały nie stosuje do dotacji na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
udzielanych na warunkach i w trybie z ustawy
z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873; z późn. zm.) .
3. Wspieranie rzeczowe rozwoju sportu następuje
w formie udostępnienia klubom sportowym bazy sportowej na podstawie umowy użyczenia zawartej z podmiotem uzyskującym takie wsparcie.
4. Dotację, o której mowa w ust. 1 może ubiegać
się podmiot, o którym mowa w art 3 oraz art. 4 ustawy
z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. Z 2010 r.
Nr. 127, poz. 857) nie należący do sektora finansów
publicznych i niedziałający w celu osiągnięcia zysku,
który na terenie Gminy Bystra - Sidzina prowadzi działalność sportową.
§ 2.
Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) dotacji - należy przez to rozumieć udzieloną na warunkach i trybie przewidzianym w niniejszej uchwale dotację celową z art. 126 i art. 221 ust. 2-4 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.
Nr 157, poz. 1240; z późn. zm.) , która jest przeznaczona na sfinansowanie lub dofinansowanie projektu służącego realizacji celu publicznego określonego w § 3;
2) projekcie - należy przez to rozumieć przedsięwzięcie
realizowane przez beneficjenta dotacji, stanowiące
wydatki bieżące lub majątkowe, które w sposób bezpośredni 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;
umowie - należy przez to rozumieć umowę o dotację
zawieraną między Wójtem Gminy Bystra - Sidzina
i beneficjentem, której treści reguluje przepis art. 221
ust. 3 ustawy określonej w pkt 1 i postanowienia niniejszej uchwały.
§ 3.
Przyjmuje się, że sprzyjanie rozwojowi sportu
w Gminie Bystra - Sidzina będzie służyło realizacji celu
publicznego, w zakresie:
1. poprawy warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Bystra - Sidzina,
2. zwiększenia dostępności dzieci i młodzieży
Gminy Bystra - Sidzina do działalności sportowej.
3. zwiększenia dostępności mieszkańców Gminy
Bystra - Sidzina do działalności sportowej.
Rozdział 2
Warunki otrzymania wsparcia
§ 4. 1. Z zastrzeżeniem ust. 2, udzielana dotacja
może zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy o sporcie w szczególności być przeznaczona na sfinansowanie lub dofinansowanie:
1) realizacji programów szkolenia sportowego,
2) zakup sprzętu sportowego,
3) pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w takich zawodach,
4) pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych
dla celów szkolenia sportowego.
2. Z dotacji z ust. 1 nie mogą być finansowane lub
dofinansowane wydatki z tytułu:
1) zapłaty kar, mandatów i innych kar sankcyjnych nałożonych na klub sportowy lub na zawodnika tego klubu;
2) zobowiązania klubu z tytułu zaciągniętych kredytów,
pożyczek, kosztów obsługi zadłużenia, itp.;
3) koszty, które wnioskodawca poniósł na realizację
przedsięwzięcia przed zawarciem umowy dotacji;
4) wypłaty wynagrodzeń dla zawodników lub działaczy
klubu sportowego;
5) wypłaty stypendiów, diet i innych świadczeń pieniężnych przyznanych przez kluby sportowe zawodnikom;
6) koszty transferu zawodnika z innego kluby sportowego;
7) innych wydatków niezwiązanych bezpośrednio z zadaniami określonymi w § 4 ust. 1 niniejszej uchwały.
Rozdział 3
Tryb udzielania dotacji
§ 5. 1. Wnioski, o których mowa w § 2 winny być
złożone w terminie do 15 marca 2011 roku w zakresie
realizacji zadań na 2011 rok, a w kolejnych latach:
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a) do 30 maja tego roku, w którym ma być rozpoczęte
zadanie, w przypadku gdy termin realizacji rozpoczyna się w II półroczu tego roku i upływa z końcem
roku;
b) do 15 września roku poprzedzającego rok budżetowy, jeśli przedsięwzięcie ma być rozpoczęte
i zakończone w roku następnym.
2. Wniosek, o którym mowa w § 2 stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 6. 1. W przypadku stwierdzenia uchybień formalno - prawnych lub innych wad wniosku, Wójt Gminy
Bystra - Sidzina wyznacza termin i wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia lub uzupełnienia wniosku.
2. Wniosek, którego wad nie usunięto lub który
nie został uzupełniony nie jest rozpatrywany.
§ 7.
Przy rozpatrywaniu wniosków o realizację przedsięwzięcia uwzględnia się w szczególności:
1) oddziaływanie przedsięwzięcia na sferę organizacyjną
sportu lub współzawodnictwo sportowe i ich rozwój
na właściwym poziomie;
2) wysokość planowanych dochodów budżetu;
3) przedstawioną kalkulację kosztów w odniesieniu do
zakresu rzeczowego i celu przedsięwzięcia;
4) ocenę wykonania przedsięwzięć wnioskującego
w okresie poprzednim, w zakresie rzetelności i terminowości ich realizacji oraz rozliczenia otrzymanych na
ten cel środków;
5) udział środków klubu sportowego w planowanym
przedsięwzięciu, przy czym wysokość tych środków
musi wynosić co najmniej 15% wnioskowanej kwoty
dotacji;
6) procentowy udział mieszkańców gminy w odniesieniu
do wszystkich uczestników projektu.
§ 8. 1. Wnioski zaopiniowane pozytywnie stanowią
podstawę do ujęcia kwoty dotacji na ich finansowanie
w projekcie budżetu lub w projekcie uchwały w sprawie
zmiany budżetu.
2. Wyłonienia wykonawców otrzymujących wsparcie finansowe dokonuje Wójt Gminy Bystra - Sidzina
z jednoczesnym określeniem kwoty dotacji na każde wybrane przedsięwzięcie.
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podstawowe treści określa przepis art. 221 ust. 3 ustawy
określonej w § 2 pkt 1.
2. Integralnym elementem umowy jest załączony
do niej wniosek o realizację przedsięwzięcia wybrany
przez Wójta Gminy Bystra - Sidzina wraz z zaktualizowanym harmonogramem.
3. W treściach umowy o dofinansowaniu dotacją
części kosztów projektu, zamieszcza się postanowienie
przewidujące proporcjonalne pomniejszenie kwoty dotacji należnej, w przypadku zrealizowania projektu przy
pomniejszonym zaangażowaniu pozostałych środków
zakładanych na jego finansowanie.
4. 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
z ust. 2.
5. W uzasadnionych przypadkach w umowie można zawrzeć postanowienie dopuszczające dokonanie
przez beneficjenta przesunięć pomiędzy finansowanymi
dotacją pozycjami kosztorysu projektu do 10% istniejącej pozycji kosztorysowej. Dla skuteczności każda zmiana kosztorysu wymaga powiadomienia Wójta w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od jej dokonania przez
beneficjenta.
Rozdział 5
Kontrola realizacji wykonania zadania
§ 11. 1. Wójt Gminy poprzez upoważnionych pracowników Urzędu Gminy może kontrolować realizację
projektu, w szczególności:
1) stan realizacji projektu,
2) efektywność i rzetelność jego wykonania,
3) prawidłowość wykorzystania środków z budżetu Gminy Bystra - Sidzina,
4) prowadzenie dokumentacji księgowo rachunkowej
w zakresie wykorzystania środków Gminy Bystra - Sidzina.
2. Podstawą do przeprowadzania kontroli przez
pracownika Urzędu Gminy Bystra - Sidzina jest imienne
upoważnienie od Wójta określające:

3. Po rozpatrzeniu wniosków Wójt Gminy Bystra Sidzina przedstawia informacje o wysokości dotacji na
poszczególne przedsięwzięcia na najbliższej sesji Rady
Gminy Bystra - Sidzina.

1) imię i nazwisko osoby przeprowadzającej kontrolę;
2) nazwę jednostki kontrolowanej;
3) zakres przedmiotowy kontroli z uwzględnieniem ust. 1;
4) czasookres przeprowadzanej kontroli.

§ 9. 1. Po podjęciu uchwały budżetowej na dany rok
Wójt Gminy Bystra – Sidzina opublikuje w sposób zwyczajowo przyjęty, przedsięwzięcia i kwoty dotacji przyznane z budżetu gminy podmiotom wykonującym
przedsięwzięcia z zakresu sportu.

3. W zakresie realizacji projektu dotujący może
w każdym czasie dokonać bieżącej kontroli stanu realizacji projektu.

2. Wójt Gminy Bystra - Sidzina zawiadamia zainteresowane podmioty o wynikach przeprowadzonego
postępowania, tj. o przedsięwzięciach i kwotach dotacji
na ich realizację, ustalonych w budżecie.
Rozdział 4
Umowa o dotację
§ 10. 1. Z beneficjentem dotacji Wójt Gminy Bystra
- Sidzina zawiera umowę o realizację projektu, której

4. Dotujący może dokonać kontroli realizacji projekty na zasadach określonych w regulaminie kontroli
wewnętrznej.
5. W ramach dokumentacji okazywanej przez jednostkę, osoby kontrolujące mają prawo żądać stosownych kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem
oraz żądać udzielania odpowiedzi i wyjaśnień pisemnych.
6. Z przeprowadzonej kontroli sporządzany jest
protokół, który po jednym egzemplarzu otrzymuje jednostka kontrolowana, wraz z poświadczeniem otrzymania protokołu, a także Urząd Gminy Bystra - Sidzina.
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7. Na podstawie ustaleń protokołu kontroli do
skontrolowanej jednostki kierowane jest pisemne wystąpienie pokontrolne. W wystąpieniu pokontrolnym, na
tyle na ile to możliwe, określa się osoby odpowiedzialne
za powstanie stwierdzonych nieprawidłowości.

3. W przypadku wykorzystania na realizację przedsięwzięcia tylko części przekazanej kwoty dotacji, niewykorzystana część dotacji podlega zwrotowi w ciągu 15
dni od określonego w umowie dotacji dnia zakończenia
realizacji przedsięwzięcia.

8. Od wystąpienia pokontrolnego z ust. 7, w terminie 14 dni od jego otrzymania, jednostka kontrolowana, może skierować zastrzeżenia do Wójta Gminy Bystra
- Sidzina.

4. Podmiot otrzymujący dotację nie może wykorzystać środków przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia na cele inne niż określone w umowie.

9. Podstawą zastrzeżeń z ust. 7 może być zakwestionowanie zgodności ustaleń kontroli ze stanem faktycznych lub zakwestionowanie interpretacji prawa
zawartej w wystąpieniu pokontrolnym. O wyniku rozpoznania zastrzeżeń Wójt powiadamia jednostkę w terminie do 14 dni od otrzymania zastrzeżeń.
Rozdział 6
Rozliczenie dotacji

5. Sprawozdanie obejmuje informacje opisujące
osiągnięcie celów i zakładanych rezultatów.
Rozdział 7
Przepisy końcowe
§ 13.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bystra - Sidzina.
§ 14.

§ 12. 1. Dotacja podlega szczegółowemu rozliczeniu
finansowemu i rzeczowemu w sprawozdaniu zawierającym elementy zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej
uchwały.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.

2. Podmiot otrzymujący dotację zobowiązany jest
do przedłożenia sprawozdania półrocznego i rocznego
z realizacji przedsięwzięcia w terminie do 15 dni po
zakończeniu półrocza i do 15 dni po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia.

Przewodniczący Rady Gminy Bystra-Sidzina:
Jan Motor
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Przewodniczący Rady Gminy Bystra-Sidzina:
Jan Motor
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UCHWAŁA NR LIV/683/10
RADY GMINY MSZANA DOLNA
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na
rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 Nr 142 poz. 1591 z późn zm. ), art. 9a ust. 15
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493
z późn. zm.) - Rada Gminy Mszana Dolna uchwala, co
następuje:
§ 1. Uchwala się tryb i sposób powołania i odwołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego działającego
na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie zwanego
dalej Zespołem oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.
§ 2. 1. Celem zespołu interdyscyplinarnego będzie
realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i realizacja działań określonych
w gminnym programie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie.
2. Zespół powoływany jest przez Wójta Gminy
Mszana Dolna w drodze zarządzenia.
W skład zespołu wchodzą przedstawiciele:
1) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie
Dolnej – 5 przedstawicieli,
2) Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Mszana Dolna - 2 przedstawicieli,
3) Policji – jeden przedstawiciel,
4) Gimnazjów mających siedzibę na terenie Gminy
Mszana Dolna – po 1 przedstawicielu z każdego Gimnazjum,
5) ochrony zdrowia: NZOZ działających na terenie Gminy
Mszana Dolna –po jednym z każdego NZOZ,
6) organizacji pozarządowych działających na terenie
Gminy Mszana Dolna – po 1 przedstawicielu z każdej
organizacji.
3. W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą
także kuratorzy sądowi.
4. W skład zespołu mogą wchodzić także prokuratorzy oraz po jednym przedstawicielu podmiotów innych niż określone w pkt 2, działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

2) w przypadku rezygnacji członka zespołu interdyscyplinarnego,
3) na wniosek podmiotu, który wskazał osobę na członka
zespołu interdyscyplinarnego, wniosek o odwołanie
powinien zawierać wskazanie nowego przedstawiciela
do zespołu interdyscyplinarnego.
§ 7. Do zadań Zespołu należy:
1) integracja i koordynacja działań wszystkich podmiotów wchodzących w skład zespołu w celu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
2) diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
3) podejmowanie działań w środowisku zagrożonym
przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
4) inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym
przemocą w rodzinie poprzez działania grup Roboczych,
5) rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach
i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,
6) inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących
przemoc w rodzinie,
7) omawianie bieżących problemów wymagających
rozstrzygnięcia Zespołu,
8) prowadzenie dokumentacji pracy Zespołu: protokoły
zawierające listy obecności, tematykę omawianych
spraw i opis działań.
§ 8. 1. Pracami Zespołu kieruje jego Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Zastępca przewodniczącego .
2. Przewodniczący zespołu i jego zastępca wybierani są na pierwszym posiedzeniu Zespołu .
3. Przewodniczący koordynuje prace grup roboczych .
§ 9. 1. Posiedzenia Zespołu odbywają się w zależności od potrzeb co najmniej raz na kwartał.
2. Pierwsze posiedzenie Zespołu zwołuje Wójt
gminy Mszana Dolna, a kolejne posiedzenia zwołuje
Przewodniczący Zespołu.

§ 3. Przedstawiciele poszczególnych jednostek o których mowa w § 2 ust. 2 zostają wskazani imiennie przez
osoby kierujące instytucjami, jednostkami i organizacjami.

3. Przewodniczący Zespołu zwołuje posiedzenia
własnej inicjatywy lub z inicjatywy któregokolwiek
członka Zespołu podając czas i miejsce .

§ 4. Członkowie Zespołu powoływani są na czas
nieoznaczony.

4. Zwołanie posiedzenia może mieć formę pisemną lub telefoniczną.

§ 5. Zespół interdyscyplinarny działa na podstawie
porozumień zawartych pomiędzy Wójtem Gminy Mszana Dolna a podmiotami, których przedstawiciele powołani zostaną w Zespole .

5. Temat obrad może być podany w chwili otwarcia posiedzenia Zespołu.

§ 6. Wójt Gminy Mszana Dolna odwołuje członka
zespołu interdyscyplinarnego:
1) z własnej inicjatywy,

6. Przewodniczący zaprasza na posiedzenie tych
członków Zespołu , których obecność uzna za stosowną
ze względu na okoliczność sprawy.
7. Przewodniczący nie może odmówić prawa
obecności na posiedzeniu Zespołu żadnemu ze stałych
członków.
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8. Uczestnictwo w spotkaniach zespołu interdyscyplinarnego jest obowiązkowe .
§ 10. Na posiedzenie Zespołu przewodniczący może
zaprosić także inne osoby, których obecność on lub inni
członkowie Zespołu uznają za potrzebną. W szczególności może zaprosić Wójta Gminy, kuratorów, lekarza
rodzinnego itp.
§ 11. 1. Z każdego posiedzenia sporządza się protokół, w którym spisuje się przebieg obrad oraz podjęte
uchwały.
2. Do protokołu dołącza się listę obecności ze spotkań.
3. Protokół sporządza osoba wskazana przez
przewodniczącego.
4. Protokół podpisuje osoba protokołująca oraz
przewodniczący posiedzenia.
5. Dokumentacja jest przechowywana w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej.
§ 12. W celu rozwiązywania problemów związanych
z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych
przypadkach, Zespół może tworzyć grupy robocze.
§ 13. Członkowie Zespołu oraz grup roboczych wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub
zawodowych.
Do zadań grup roboczych należy w szczególności:
1) rozeznanie zgłaszanych przypadków przemocy w rodzinie oraz przedstawianie ich w formie informacji na
posiedzeniu Zespołu,
2) ) opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach,
3) stały monitoring rodzin, w których dochodzi do przemocy,
4) dokumentowanie działań podejmowanych wobec
rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów
tych działań.
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§ 15. Obsługę organizacyjno – techniczną Zespołu zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie
Dolnej.
§ 16. 1. Członkowie zespołu oraz grup roboczych
w zakresie niezbędnym do realizacji zadań, o których
mowa w art. 9b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 180,
poz. 1493 z późn.zm.), zwanej dalej ustawą, mogą przetwarzać dane osób dotkniętych przemocą w rodzinie
i osób stosujących przemoc w rodzinie, dotyczące: stanu
zdrowia, nałogów, skazań, orzeczeń o ukaraniu, a także
innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym
lub administracyjnym, bez zgody i wiedzy osób, których
dane te dotyczą.
2. Członkowie zespołu oraz grup roboczych zobowiązani są do zachowania poufności wszelkich informacji i danych, które uzyskali przy realizacji zadań. Obowiązek ten rozciąga się także na okres po ustaniu członkostwa w zespole interdyscyplinarnym oraz w grupach
roboczych.
3. Przed przystąpieniem do wykonywania czynności, o których mowa w art. 9b ust. 2 i 3 ustawy, członkowie zespołu oraz grup roboczych składają organowi,
o którym mowa w art. 9a ust. 2, oświadczenie o następującej treści: „Oświadczam, że zachowam poufność
informacji i danych, które uzyskałem przy realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz, że znane mi są przepisy o odpowiedzialności
karnej za udostępnienie danych osobowych lub umożliwienie do nich dostępu osobom nieuprawnionym.”.
§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Mszana Dolna.
§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy:
Stefania Wojciaczyk

§ 14. Na wniosek Wójta Gminy przewodniczący
przedstawia informację o przebiegu prac Zespołu oraz
grup roboczych.
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UCHWAŁA NR III/11/10
RADY GMINY MSZANA DOLNA
z dnia 28 grudnia 2010 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV/683/10 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie trybu
i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz
przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art.40 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1591 z późn zm. ), art. 9a
ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie ( Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493
z późn. zm.) oraz art.4 ust.1 i art.13 pkt 2 ustawy z dnia
20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2010r.
Nr 17, poz. 95 j.t) - Rada Gminy Mszana Dolna uchwala,
co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr LIV/683/10 Rady Gminy Mszana
Dolna z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu
514

Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania, §18 otrzymuje nową treść
w brzmieniu:
„§18. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.”
§ 2. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
Jan Chorągwicki
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UCHWAŁA NR IV/24/11
RADY GMINY PLEŚNA
z dnia 21 stycznia 2011 r.
w sprawie określenia szczegółowego konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
18 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001
r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 5 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)
Rada Gminy Pleśna uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności
statutowej tych organizacji, stanowiący załącznik do

niniejszej uchwały pod nazwą „Regulamin konsultacji
z organizacjami pozarządowymi”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Pleśna.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Ryszard Stankowski
Załącznik nr 1
do uchwały nr IV/24/11
Rady Gminy Pleśna
z dnia 21 stycznia 2011 r.

Regulamin konsultacji z organizacjami pozarządowymi

Rozdział 1
Postanowienie ogólne
§ 1. Z organizacjami pozarządowymi, podmiotami
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie, przeprowadza się
konsultacje projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych
organizacji, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
§ 2. 1. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:
1) Gminie-rozumie się to Gminę Pleśna
2) Radzie-rozumie się przez to Radę Gminy Pleśna
3) Urzędzie-rozumie się przez to Urząd Gminy Pleśna
4) Wójt-rozumie się przez to Wójta Gminy Pleśna
5) Organizacji pozarządowej-rozumie się przez to:
a) Niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych
b) Niedziałające w celu osiągnięcia zysku
- osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna
ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem art.3
ust.4. ustawy;
6) Podmiocie – rozumie się przez to:
a) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające
na podstawie przepisów o stosunku Państwa do
Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej,
o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności
sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe

obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
b) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
c) spółdzielnie socjalne;
d) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia
18 stycznia 1996r. o kulturze fizycznej (Dz. U.
z 2007 r. Nr 226, poz. 1675, z opóź. zm.), które:
- nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału
między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.
§ 3. 1. Celem przeprowadzenia konsultacji jest
stworzenie płaszczyzny partycypacji w sprawach ważnych dla gminy oraz organizacji i podmiotów, zapewnienie form dialogu społecznego oraz wzajemnego
uzyskiwania informacji i opinii w zakresie współpracy
i podejmowanych aktów prawa miejscowego.
2. Wynik przeprowadzanych konsultacji nie jest
wiążący dla organów gminy.
Rozdział 2
Konsultacje określonych projektów aktów prawa
z organizacjami oraz podmiotami
§ 4. Obowiązkowym konsultacjom z organizacjami
i podmiotami prowadzonym z inicjatywy Wójta podlegają następujące projekty:
1) Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
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2) Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na dany rok,
3) Strategia rozwoju gminy
4) Strategia rozwiązywania problemów społecznych,
5) Uchwała w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów
oceny wniosków o realizację zadania publicznego
w ramach inicjatywy lokalnej,
§ 5. Wójt może również z własnej inicjatywy poddać pod konsultacje inne akty prawa, w tym w szczególności akty o charakterze strategiczno-programowym,
które odnoszą się do działalności organizacji i podmiotów.
1. Konsultacje, o których mowa w §4 i §5 mogą
być prowadzone co najmniej jednej z podanych form:
1) Otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji
i podmiotów, na którym przedstawiony jest projekt
aktu prawa,
2) Pisemnej z wykorzystaniem formularza zgłaszania
opinii określonego przez Wójta poprzez:
a) Umieszczenie formularza na stronie internetowej
urzędu www.plesna.pl wraz z projektem aktu lub
b) Przesłanie formularza organizacjom drogą mailową
lub pocztą,
3) Umieszczenie na stronie internetowej lub na tablicy
ogłoszeń urzędu projektu aktu prawa do wglądu,
z zaznaczeniem możliwości zgłaszania uwag drogą pisemną lub elektroniczna na wskazany adres mailowy,
2. Decyzję o formie przeprowadzania konsultacji
podejmuje Wójt.
3. Z przebiegu konsultacji, o których mowa w ust.
1 pkt 1 sporządza się protokół zawierający informacje
o formie zawiadomienia o terminie konsultacji, temacie
i wynikach konsultacji.
4. Wyniki konsultacji nie są wiążące i mają charakter opiniodawczy.
5. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na
ilość uczestniczących w nich organizacji i podmiotów.
6. Odpowiedź zwrotna co do rozpatrzenia uwag
będzie udzielana organizacjom i podmiotom tylko
w zakresie zgłaszanych uwag za pomocą formy pisemnej tj. formularza, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, pod
warunkiem, że formularz będzie kompletnie wypełniony
i podpisany.
Rozdział 3
Konsultacje innych projektów aktów prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności
statutowej organizacji
§ 7. 1. Konsultacje innych projektów aktów prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności
statutowej organizacji, które są kierowane na sesje
Rady odbywają się w sposób określony w niniejszym
rozdziale.
2. Na stronie internetowej urzędu oraz na tablicach ogłoszeń urzędu zamieszcza się, nie później niż na
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7 dni przed terminem sesji Rady Gminy, informację
o możliwości zgłaszania wniosków o konsultację danych
projektów aktów prawa miejscowego, które mogą dotyczyć działalności statutowej organizacji.
3. Za realizację obowiązku wynikającego z ust. 2
odpowiada Referat Organizacyjno-Administracyjny.
4. Z wnioskiem o konsultację projektu aktu prawa
miejscowego może wystąpić organizacja lub podmiot,
działające na terenie gminy, których działalność statutowa obejmuje dziedzinę dotyczącą przygotowywanego
aktu prawa miejscowego.
5. Wniosek składa się w formie pisemnej osobiście przez wnioskodawcę w biurze Rady Gminy, ze
wskazaniem, który projekt aktu prawa miejscowego ma
być konsultowany. Wniosek, który stanowi załącznik
nr 1 do regulaminu, składa się nie później niż siedem
dni przed terminem sesji.
6. Organizacja lub podmiot są zobowiązane wraz
z wzniesieniem wniosku, o którym mowa w ust. 5, okazać treść statutu, z którego wynika, iż działalność statutowa organizacji obejmuje dziedzinę dotyczącą projektu
aktu prawa miejscowego.
7. Tryb konsultacji polega na:
1) Przekazaniu wnioskodawcy tekstu projektu w formie
papierowej lub w wersji elektronicznej, jak również
2) Możliwości zgłoszenia uwag i propozycji dotyczących
projektu aktu prawa miejscowego przez wnioskodawcę tylko wyłącznie w formie kompletnego wypełnienia
formularza, zamieszczonego na stronie internetowej
urzędu, stanowiącego załącznik nr 2 do regulaminu.
Formularza należy złożyć w formie papierowej bezpośrednio w siedzibie biura Rady nie później niż 1 dzień
przed wyznaczonym terminem sesji. Formularz musi
być podpisany przez osoby reprezentujące organizację.
8. Jeżeli wnioskodawca złoży formularz, o którym
mowa w ust. 7 pkt 2 w wymaganym terminie, podpisany i kompletnie wypełniony, wówczas na sesji Rady
zostaną rozpatrzone uwagi organizacji lub podmiotu
dotyczące danego projektu aktu prawa miejscowego.
9. Niespełnienie łącznie wszystkich warunków,
o których mowa w ust. 8 skutkuje brakiem rozpatrzenia
uwag na sesji Rady Gminy.
10. Uwagi zgłaszane, w sposób określony w ust. 7
pkt 2, nie są wiążące dla Rady Gminy.
Rozdział 4
Postanowienie końcowe
§ 8. Konsultacje opisane w niniejszym regulaminie
nie naruszają postanowień innych trybów konsultacji
wynikających z przepisów odrębnych.
Przewodniczący Rady
Ryszard Stankowski
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Załącznik nr 1
do regulaminu

Przewodniczący Rady
Ryszard Stankowski
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Załącznik nr 2
do regulaminu

Przewodniczący Rady
Ryszard Stankowski
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POROZUMIENIE NR WP-SO.RI.273.4.2011
ZARZĄDU POWIATU CHRZANOWSKIEGO
z dnia 10 stycznia 2011 r.
na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 05 czerwca
1998r, o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001r.
Nr 142 poz.1592 z późn. zm.) art. 20 ust.1 pkt.2 ustawy
z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U.
z 2009r. Nr 175 poz. 1362, z późn. zm.)
pomiędzy
1) Powiatem Chrzanowskim, z siedzibą w Chrzanowie,
ul. Partyzantów 2 reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w osobach:
1) Adam Potocki- Starosta Powiatu,
2) Maria Siuda- Wicestarosta Powiatu
zwanym w treści porozumienia „Powiatem”,
2) Gminą Chrzanów, z siedzibą w Chrzanowie, al. Henryka 20 reprezentowaną przez:
Ryszarda
Chrzanowa

Kosowskiego

-

Burmistrza

Miasta

zwaną w treści Porozumienia „Gminą”
w sprawie: powierzenia Gminie przez Powiat realizacji zadania dotyczącego prowadzenia w Centrum
Usług Socjalnych w Chrzanowie, środowiskowego domu samopomocy o zasięgu ponadloklanym dla 40 osób
z zaburzeniami psychicznymi
§ 1. Powiat powierza, a Gmina przyjmuje do wykonania zadanie administracji rządowej realizowane przez
Powiat, w zakresie prowadzenia środowiskowego domu
samopomocy o zasięgu ponadlokalnym dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
§ 2. Strony porozumienia zgodnie stwierdzają, że
w okresie od 01.01.2011r. do dnia 31.12.2011r. w Centrum Usług Socjalnych w Chrzanowie przy ul. Kolonia
Stella 11 będą prowadzone specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 40 osób z zaburzeniami psychicznymi
z terenu Powiatu Chrzanowskiego.
§ 3. W Centrum Usług Socjalnych – Środowiskowym Domu Samopomocy realizowane będą zadania
z zakresu rehabilitacji osób psychicznie chorych,
a w szczególności:
1) wsparcie psychologiczno-pedagogiczne i edukacyjnoterapeutyczne,
2) terapia zajęciowa (w pracowniach artystycznych
i w pracowni komputerowej, muzykoterapia)
3) trening umiejętności niezbędnych do samodzielnego
życia.
§ 4. 1.Środki finansowe na realizację zadania zostały ujęte w budżecie Powiatu Chrzanowskiego na rok
2011 jako dotacja celowa w Dziale 852 rozdział 85203
w wysokości 438.240,00 zł (słownie: czterysta trzydzieści
osiem tysięcy dwieście czterdzieści złotych 00/100).
2.Środki finansowe będą przekazywane w formie
comiesięcznych transzy, przekazywanych sukcesywnie
w miarę otrzymywania środków w ramach dotacji
z budżetu Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
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3.Jednostka realizująca zadanie zobowiązana
jest do przestrzegania ustawy o finansach publicznych.
4.Środki finansowe niewykorzystane w bieżącym
roku należy zwrócić do dnia 29 grudnia 2011r. na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Chrzanowie
nr 34 8444 0008 0000 0080 5429 0003 prowadzony
w Banku Spółdzielczym.
§ 5. 1.Sprawozdanie merytoryczno-finansowe częściowe z wykonania zadania za okres od 01.01.2011r. do
30.06.2011r. przedłożone zostanie do dnia 15.07.2011r.
2.Sprawozdanie merytoryczno-finansowe końcowe z wykonania zadania za okres od 01.01.2011r. do
31.12.2011r. przedłożone zostanie do dnia 15.01.2012r.
§ 6. 1.Kontrola prawidłowości wykonywania zadania,
w tym wydatkowania przekazanych środków finansowych,
polega na przeprowadzaniu przez upoważnionych pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Chrzanowie, w każdym czasie i miejscu, nie rzadziej niż
jeden raz na rok, kontroli dokumentacji dostarczonej lub
udostępnionej przez jednostkę realizującą zadanie.
2.Jednostka realizująca zadanie obowiązana jest
do udzielania ustnie lub na piśmie, w zależności od
żądania kontrolującego i w terminie przez niego określonym, wyjaśnień i informacji dotyczących realizacji
zadania.
§ 7. Decyzję kierującą do Środowiskowego Domu
Samopomocy – CUS w Chrzanowie wydaje Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na wniosek
kierowników ośrodków pomocy społecznej z terenu
Powiatu Chrzanowskiego, na podstawie:
1) podania osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela,
2) wywiadu rodzinnego (środowiskowego), sporządzonego przez pracownika socjalnego Ośrodka Pomocy
Społecznej, właściwego dla miejsca zamieszkania
osoby,
3) zaświadczenia z poradni zdrowia psychicznego.
§ 8. Porozumienie obowiązuje od 01.01.2011 r. do
31.12.2011 r.
§ 9. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§ 10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym
porozumieniem zastosowanie mają przepisy ustawy
o finansach publicznych oraz ustawy o samorządzie
powiatowym i samorządzie gminnym.
§ 11. Porozumienie zostało sporządzone w czterech
jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze
stron.
Starosta
Adam Potocki
Wicestarosta
Maria Siuda

Burmistrz Chrzanowa
Ryszard Kosowski

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 65

– 3171 –

Poz. 517

517
517

INFORMACJA NR ZKO.1.2011
STAROSTY CHRZANOWSKIEGO
z dnia 3 stycznia 2011 r.
Sprawozdanie z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2010 roku
Na podstawie art. 38b, ust. 3 Ustawy o samorządzie
powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r. (Dz. U. z 2001 r.,
Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) informuję:
Komisja w 2010 roku odbyła 4 posiedzenia i zajmowała
się poniższą tematyką:
1) Poinformowano Powiatową Komisję Bezpieczeństwa
i Porządku o zatwierdzeniu przez Radę Powiatu sprawozdania z działalności Komisji w 2009 roku.
2) Omówiono stan realizacji „Powiatowego programu
zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w powiecie chrzanowskim na lata 2008 – 2010 RAZEM BEZPIECZNIEJ”.
3) Powrócono do wniosku z posiedzenia Komisji w dniu
30 listopada 2009 roku dotyczącego budowy masztów
pod fotoradary na terenie Powiatu Chrzanowskiego.
Po przeprowadzeniu analizy zagrożeń i ilości zdarzeń
na drogach powiatu Komenda Powiatowa Policji
w Chrzanowie zaproponowała, aby zamiast budowy
masztów pod fotoradary zakupić samochodu wyposażony w wideorejestrator. Członkowie Komisji przychylili się do propozycji KP Policji.
4) Pozytywnie zaopiniowano pracę Komendy Powiatowej Policji oraz Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej za 2009 rok.
5) Przedstawiono wydatki budżetu Starostwa Powiatowego w Chrzanowie ze środków pochodzących z opłat
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i kar za korzystanie ze środowiska na rzecz poprawy
bezpieczeństwa w Powiecie Chrzanowskim – Dyrektor
Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Chrzanowie.
6) Przedstawiono stan i strukturę bezrobocia w Powiecie
Chrzanowskim – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
w Chrzanowie.
7) Omówiono sposoby rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w Powiecie
Chrzanowskim – Komenda Powiatowa Policji
w Chrzanowie, gminy Powiatu Chrzanowskiego.
8) Przedstawiono ocenę stanu zagrożeń wśród młodzieży, prowadzone działania profilaktyczne i prewencyjne
– Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Chrzanowie.
9) Omówiono projekt budżetu powiatu chrzanowskiego
na rok 2011 w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. Komisja nie wniosła uwag
do projektu budżetu Powiatu Chrzanowskiego na
2011 rok i zaopiniowała go pozytywnie.
W trakcie posiedzeń Komisji Bezpieczeństwa
i Porządku przyjęto następujące wnioski i zalecenia:
1) Członkowie Komisji wyrazili zgodę na zakup samochodu z wideorejestratorem zamiast budowy masztów pod fotoradary.
Starosta
Adam Potocki
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• Informacja o warunkach rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urzędowego:
Dziennik rozpowszechniany jest w drodze prenumeraty pełnej lub ograniczonej.
Reklamacje z powodu nieotrzymania poszczególnych numerów w prenumeracie pełnej należy zgłaszać telefonicznie na nr: (061) 835 35 36
do ESUS Agencja Reklamowo-Wydawnicza Tomasz Przybylak, 61-815 Poznań, ul. Ratajczaka 26/8 do 5 dni po otrzymaniu następnego kolejnego
numeru, zgłoszenie po tym terminie nie będzie uwzględnione.
• Informacja o czasie i miejscu, w którym wyłożone są do powszechnego wglądu zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami:
Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22, p. 220,
w czasie pracy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
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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.
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