DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Nr 88

Kraków, dnia 25 lutego 2011 r.
TREŚĆ:
Poz.:
ROZPORZĄDZENIA WOJEWODY:
706

707

708

–

–

–

Wojewody Małopolskiego z dnia 11 lutego 2011 r. uchylające Rozporządzenie
nr 19/10 Wojewody Małopolskiego z dnia 18 listopada 2010 r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania
oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze

4215

Wojewody Małopolskiego z dnia 11 lutego 2011 r. uchylające Rozporządzenie
nr 18/10 Wojewody Małopolskiego z dnia 18 listopada 2010 r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania
oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze

4215

Wojewody Małopolskiego z dnia 11 lutego 2011 r. uchylające Rozporządzenie
nr 26/10 Wojewody Małopolskiego z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania
oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze

4216

ROZPORZĄDZENIA:
709

710

711

–

–

–

Powiatowego Lekarza Weterynarii w Krakowie z dnia 24 grudnia 2010 r.
w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu
jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze

4216

Powiatowego Lekarza Weterynarii w Krakowie z dnia 14 lutego 2011 r.
w sprawie uchylenia rozporządzenia nr 1/2010 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Krakowie z dnia 24 grudnia 2010 r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów
i zakazów obowiązujących na tym obszarze

4217

Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Sączu z dnia 27 stycznia 2011 r.
w sprawie uchylenia Rozporządzenia Nr 3/2010 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Sączu z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze

4217

UCHWAŁA RADY POWIATU:
712

–

Rady Powiatu w Krakowie z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany Statutu
Powiatu Krakowskiego.

4218

UCHWAŁY RAD GMIN:
713

714

–

–

Rady Gminy Czernichów z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały
budżetowej Gminy Czernichów na rok 2011 nr III/8/10 Rady Gminy Czernichów
z dnia 29 grudnia 2010 r.

4218

Rady Miasta Gorlice z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie górnych stawek opłat
ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania
odpadów komunalnych oraz usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

4220

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 88
715

716

717

718

719

720
721
722
723

724

–

–

–

–

–

–
–
–
–

–

– 4214 –

Poz. 706

Rady Miasta Gorlice z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród Burmistrza Miasta Gorlice za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

4221

Rady Gminy Jabłonka z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały
Rady Gminy Nr III/6/2010 z dnia 7 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości i sposobu jego poboru.

4221

Rady Gminy Jabłonka z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru
podatku rolnego i podatku leśnego w formie inkasa, ustalenia inkasentów
i ich wynagradzania.

4222

Rady Miasta Krakowa z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie zmiany uchwały
Nr XLVI/568/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 11.06.2008 r. w sprawie zasad
zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców (Dz. Urz. Woj. Małop.
z 2008 r. Nr 566 poz. 3721, ze zm.) (Kraków, dnia ............... 200....r.)

4223

Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 27 października 2010 r. w sprawie
określenia liczby nowych licencji przeznaczonych do wydania w roku 2011 na
wykonywanie transportu drogowego taksówką

4223

Rady Gminy Liszki z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie określenia warunków
i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Liszki

4224

Rady Gminy Liszki z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany budżetu
i uchwały budżetowej na rok 2011

4230

Rady Gminy Łącko z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko – Część „A”.*

4231

Rady Gminy Trzyciąż z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały
XLIV/238/2009 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2010

4236

Rady Miasta Zakopane z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie
Miasta Zakopane na rok 2011

4236

________
* Publikacja niniejszej uchwały nie uwzględnia ewentualnych czynności nadzorczych podejmowanych przez Wojewodę Małopolskiego.

ZARZĄDZENIE
725

–

Burmistrza Miasta Chrzanowa z dnia 7 lutego 2011 r. w sprawie określenia
danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do
publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze Gminy Chrzanów za rok 2010.

4238

INFORMACJE
726

727

–

–

Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego położonego na obszarze Gminy KrynicyZdroju

4239

Wójta Gminy Nawojowa z dnia 14 lutego 2011 r. dotyczące czynszów najmu
lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za
rok 2010

4241

OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO:
728

–

Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 11 lutego 2011 r. w sprawie zmian
w składzie osobowym Rady Powiatu w Chrzanowie

4242

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 88
729
730

–
–

– 4215 –

Poz. 706,707

Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 7 lutego 2011 r. w sprawie zmian
w składzie osobowym Rady Powiatu w Wadowicach

4243

Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 7 lutego 2011 r. w sprawie zmian
w składzie Rady Miasta Krakowa

4243

706
706

ROZPORZĄDZENIE NR 2/11
WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO
z dnia 11 lutego 2011 r.
uchylające Rozporządzenie nr 19/10 Wojewody Małopolskiego z dnia 18 listopada 2010 r. w sprawie określenia
obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących
na tym obszarze
Na podstawie art. 46 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu
chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 213,
poz. 1342 z późn. zm.1) - zarządza się, co następuje:

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania
do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie miejscowości wchodzących w skład obszaru zagrożonego.

§ 1. Traci moc nr 19/10 Wojewody Małopolskiego z dnia
18 listopada 2010 r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym
obszarze.

§ 3. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Wojewoda Małopolski
Stanisław Kracik

______________
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 60, poz. 372 i Nr 78, poz. 513

1

706

707

707

ROZPORZĄDZENIE NR 3/11
WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO
z dnia 11 lutego 2011 r.
uchylające Rozporządzenie nr 18/10 Wojewody Małopolskiego z dnia 18 listopada 2010 r. w sprawie określenia
obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących
na tym obszarze
Na podstawie art. 46 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu
chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 213,
poz. 1342 z późn. zm.1) - zarządza się, co następuje:

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania
do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie miejscowości wchodzących w skład obszaru zagrożonego.

§ 1. Traci moc nr 18/10 Wojewody Małopolskiego z dnia
18 listopada 2010 r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym
obszarze.

§ 3. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Wojewoda Małopolski:
Stanisław Kracik

______________
1

707

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 60, poz. 372 i Nr 78, poz. 513

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 88

– 4216 –

Poz. 708,709

708
708

ROZPORZĄDZENIE NR 4/11
WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO
z dnia 11 lutego 2011 r.
uchylające Rozporządzenie nr 26/10 Wojewody Małopolskiego z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie określenia
obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących
na tym obszarze
Na podstawie art. 46 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu
chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 213,
poz. 1342 z późn. zm.1) - zarządza się, co następuje:

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania
do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie miejscowości wchodzących w skład obszaru zagrożonego.

§ 1. Traci moc Rozporządzenie nr 26/10 Wojewody Małopolskiego z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze.

§ 3. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Wojewoda Małopolski:
Stanisław Kracik

______________
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 60, poz. 372 i Nr 78, poz. 513

1

708

709
709

ROZPORZĄDZENIE NR 1/2010
POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W KRAKOWIE
z dnia 24 grudnia 2010 r.
w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów
i zakazów obowiązujących na tym obszarze
Na podstawie art. 45 ust.1 pkt 1, pkt 3 litera b, pkt 4,
pkt 8, pkt 10 oraz ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób
zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342,
z póź. zm. i) oraz § 5 ust.1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 stycznia 2005 r.
w sprawie zwalczania wścieklizny (Dz. U. z 2005 r. Nr 13,
poz. 103) zarządza się co następuje :
§ 1. Za obszar zagrożony wystąpieniem wścieklizny,
zwany dalej obszarem zagrożonym, uznaje się teren
ograniczony:
1) od strony północnej: drogą krajową nr 79 od mostu
na cieku wodnym Potok Kościelnicki biegnącą przez
miejscowości: Pobiednik Wielki (gm. Igołomia –Wawrzeńczyce), Zofipole (gm. Igołomia –Wawrzeńczyce),
Igołomia (gm. Igołomia –Wawrzeńczyce), Złotniki (gm.
Igołomia –Wawrzeńczyce) do skrzyżowania z drogą
gminną biegnącą w kierunku rzeki Wisły obok żwirowni
w Złotnikach;
2) od strony zachodniej: naturalna granica na Potoku
Kościelnickim od mostu na drodze krajowej nr 79,
wzdłuż potoku w kierunku południowym, do jego ujścia
do rzeki Wisły;

3) od strony południowej: naturalna granica na rzece
Wiśle od żwirowni w Złotnikach (gm. Igołomia –
Wawrzeńczyce) do ujścia Potoku Kościelnickiego;
4) od strony wschodniej: w kierunku południowym od
skrzyżowania z drogą krajową Nr 79 wzdłuż drogi gminnej biegnącej w kierunku rzeki Wisły obok żwirowni
w Złotnikach(gm. Igołomia –Wawrzeńczyce).
§ 2. 1. Nakazuje się oznakować obszar zagrożony poprzez ustawienie tablic ostrzegawczych z trwałym i widocznym napisem „Uwaga. Wścieklizna. Obszar zagrożony.”
2. Tablice, o których mowa w ust. 1 powinno się
umieścić na wszystkich drogach wjazdowych do
obszaru zagrożonego.
§ 3. 1. W obszarze zagrożonym wprowadza się następujące zakazy i nakazy:
1) zakazuje się wprowadzania zwierząt gospodarskich
i domowych na obszary leśne,
2) zakazuje się polowań oraz odłowów zwierząt
łownych,
3) zakazuje się organizowania targów, pokazów,
wystaw i konkursów z udziałem zwierząt,
4) zakazuje się wywożenia psów i kotów bez
zezwolenia Powiatowego Lekarza Weterynarii,
5) zakazuje się przemieszczania zwłok zwierzęcych
bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii,

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 88
6)
7)

– 4217 –

nakazuje się trzymanie psów i kotów pod pełną
kontrolą posiadaczy,
nakazuje się odstrzał sanitarny na obszarze
określonym w § 1 co najmniej 2 lisów.
2. Zakazy i nakazy wymienione w ust. 1 obowiązują
do czasu uchylenia rozporządzenia

§ 4. 1. Do wykonania nakazów wymienionych w rozporządzeniach w § 2 ust.1 rozporządzenia zobowiązuje się:
a) Wójta Gminy Igołomia –Wawrzeńczyce
2. Do należytego wykonania zakazów wymienionych
w § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia i nakazu wymienionego w § 3 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia zobowiązuje

Poz. 709,710,711

się Przewodniczącego Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Krakowie
§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania
do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie miejscowości wchodzących w skład obszaru zagrożonego.
§ 6. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krakowie
Kazimierz Żak

709

710
710

ROZPORZĄDZENIE NR 1/2011
POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W KRAKOWIE
z dnia 14 lutego 2011 r.
w sprawie uchylenia rozporządzenia nr 1/2010 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Krakowie
z dnia 24 grudnia 2010 r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt,
sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
Na podstawie art. 45 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu
chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. nr 69 poz.625 z późn.
zmianami) oraz w związku z § 5, ust.1, pkt 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 stycznia 2005 r w sprawie zwalczania wścieklizny (Dz. U.
Nr 13, poz. 103) zarządza się co następuje:
§1
Traci moc Rozporządzenie nr 1/2010 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Krakowie dnia 24 grudnia 2010 r.
w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną
zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów
i zakazów obowiązujących na tym obszarze.

§2
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do
wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty
na danym terenie.
§3
Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krakowie
Kazimierz Żak

710

711
711

ROZPORZĄDZENIE NR 2/2011
POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W NOWYM SĄCZU
z dnia 27 stycznia 2011 r.
w sprawie uchylenia Rozporządzenia Nr 3/2010 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Sączu
z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt,
sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
Na podstawie art. 45 ust. 4, ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu
chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 213,
poz. 1342 z późn. zm. 1) oraz § 5 ust.1 pkt 2, 3 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 stycznia 2005 r. w sprawie zwalczania wścieklizny (Dz. U.
z 2005 r. Nr 13, poz. 103) zarządza się, co następuje:

1

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.
z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 60, poz.372 i Nr 78, poz.513

§ 1.Traci moc rozporządzenie Nr 3/2010 Powiatowego
Lekarza Weterynarii w Nowym Sączu z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego
wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz
nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze,
wydane w związku ze stwierdzeniem wścieklizny zwierząt u lisa na terenie miejscowości Muszyna.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania
do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie miejscowości wchodzących w skład obszaru zagrożonego.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 88

– 4218 –

Poz. 711,712,713

§ 3. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowym Sączu
Mariusz Stein

711

712
712

UCHWAŁA NR III/32/11
RADY POWIATU W KRAKOWIE
z dnia 28 stycznia 2011 r.
w sprawie zmiany Statutu Powiatu Krakowskiego.
Na podstawie art. 12 pkt 1 i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) Rada Powiatu w Krakowie uchwala, co następuje:
§ 1. Zmienia się Statut Powiatu Krakowskiego stanowiący załącznik do uchwały Nr X/44/99 Rady Powiatu
w Krakowie z dnia 27 sierpnia 1999 r. w sprawie uchwalenia herbu, flagi oraz Statutu Powiatu Krakowskiego (tj.
Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z 2007 r. Nr 521,
poz. 3435 z późn .zm.) w ten sposób, że w § 22 po
ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu :

„1a.W przypadku gdy Komisja Rewizyjna liczy co
najmniej 7 –miu członków Rada może wybrać dwóch
wiceprzewodniczących Komisji.”
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Powiatu
mgr Paweł Chochół

712

713
713

UCHWAŁA NR IV.18.2011
RADY GMINY CZERNICHÓW
z dnia 28 stycznia 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Czernichów na rok 2011 nr III/8/10 Rady Gminy Czernichów
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. i ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
art. 211, art. 212, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy Czernichów
uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Budżetowej Gminy Czernichów na
rok 2011 nr III/8/10 Rady Gminy Czernichów z dnia
29 grudnia 2010, dokonuje się następujących zmian:
1) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 651 446 zł,
w tym: dochody majątkowe o kwotę 651 446 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2) zwiększa się przychody budżetu o kwotę 551 279,93 zł,
z tytułu pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w Krakowie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej
uchwały.
3) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 1 202 725,93 zł,
w tym: wydatki majątkowe o kwotę 1 202 725,93 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Czernichów.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Czernichów.
Przewodnicząca Rady
Renata Wolarek
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Załącznik nr 1
do uchwały nr IV.18.2011
Rady Gminy Czernichów
z dnia 28 stycznia 2011 r.

Plan dochodów budżetu gminy Czernichów na rok 2011
Dział
801

Wyszczególnienie
Oświata i wychowanie
Dochody majątkowe
W tym:
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o płatności
lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 6207) na refundację zadania
inwestycyjnego p.n. „Adaptacja części budynku Szkoły Podstawowej w Przegini Duchownej dla potrzeb Przedszkola z oddziałami integracyjnymi”
Razem plan dochodów

Zwiększenia
651 446
651 446

651 446
651 446

Przewodnicząca Rady
Renata Wolarek
Załącznik nr 2
do uchwały nr IV.18.2011
Rady Gminy Czernichów
z dnia 28 stycznia 2011 r.
Przychody i rozchody budżetu Gminy Czernichów na rok 2011.

1
2
3

4

5

DOCHODY OGÓŁEM
WYDATKI OGÓŁEM
WYNIK (1-2)
- DEFICYT
- NADWYŻKA
PRZYCHODY BUDŻETU
w tym:
- pożyczki
- kredyty
ROZCHODY BUDŻETU
w tym:
- spłata rat z zaciągniętych pożyczek
- spłata rat z zaciągniętych kredytów

Plan na 2011 r.
38 198 616,90
36 366 745,56
1 831 871,34
5 026 804,91
1 734 253,93
3 292 550,98
6 858 676,25
4 558 676,25
2 300 000,00
Przewodnicząca Rady
Renata Wolarek
Załącznik nr 3
do uchwały nr IV.18.2011
Rady Gminy Czernichów
z dnia 28 stycznia 2011 r.

Plan wydatków budżetu gminy Czernichów na rok 2011.
Dział
010

Rozdział
01010

Wyszczególnienie
Rolnictwo i łowiectwo
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w tym:1) budowa oczyszczalni ścieków w Wołowicach

Zwiększenia
551 279,93
551 279,93
551 279,93

551 279,93
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Transport i łączność
Drogi publiczne wojewódzkie
Wydatki majątkowe
Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu
terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
na zadanie p.n. Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 780”
Drogi publiczne powiatowe
Wydatki majątkowe
Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu
terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
w tym na:
- przebudowę drogi powiatowej nr 2186K na odcinku od drogi wojewódzkiej
nr 780 w kierunku miejscowości Rybna w Gminie Czernichów w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011
- przebudowa odcinka dróg powiatowych nr 2189 K i 2191 K
Razem plan wydatków

651 446
174 528
174528
174 528

174 528
476 918
476 918
476 918

448 418
28 500
1 202 725,93

Przewodnicząca Rady
Renata Wolarek
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UCHWAŁA NR 13/IV/2010
RADY MIASTA GORLICE
z dnia 30 grudnia 2010 r.
w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania
odpadów komunalnych oraz usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 2
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 236,
poz. 2008 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się górne stawki opłat ponoszonych
przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie
odbioru odpadów komunalnych;
1) w przypadku nieruchomości wykorzystywanych na
cele mieszkalne stawka podstawowa wynosi 53,28 zł
rocznie za jedną osobę faktycznie zamieszkałą w gospodarstwie domowym, z tym że:
a) dla pierwszych czterech osób przyjmuje się 100%
stawki podstawowej za każdą osobę,
b) za piątą osobę przyjmuje się 50% stawki podstawowej,
c) za szóstą osobę i każdą kolejną przyjmuje się 25%
stawki podstawowej;
2) dla lokali handlowych spożywczych w wysokości
22,16 zł rocznie za 1 m2 powierzchni użytkowej;
3) dla pozostałych lokali handlowych spożywczych
w wysokości 11,08 zł rocznie za 1 m2 powierzchni
użytkowej;
4) dla pozostałych podmiotów w wysokości 73,80 zł za
1 m3 wywiezionych odpadów.
2. Za powierzchnię użytkową lokalu handlowego
uważa się powierzchnię całkowitą punktu sprzedaży
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pomniejszoną o powierzchnię pomieszczeń magazynowych oraz socjalnych.
3. Wysokość stawek ustalona została przy założeniu selektywnego zbierania odpadów.
§ 2. Ustala się górną stawkę opłat ponoszonych
przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych w wysokości 21,00 zł za 1 m3 wywiezionych nieczystości ciekłych.
§ 3. Stawki podane w § 1 ust. 1 i § 2 są stawkami
netto, bez podatku VAT.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta Gorlice.
§ 5. Traci moc uchwała Rady Miasta Gorlice
Nr 499/LV/2010 Rady Miasta Gorlice z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz usługi
w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.
Przewodniczący Rady Miasta Gorlice
Bogdan Musiał
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UCHWAŁA NR 16/IV/2010
RADY MIASTA GORLICE
z dnia 30 grudnia 2010 r.
w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród Burmistrza Miasta Gorlice za osiągnięcia
w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z poźń. zm.), art. 1
ust. 4 w związku z art. 7a ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.),
po konsultacjach określonych uchwałą Nr 535/LVIII/2010
Rady Miasta Gorlice z dnia 28 października 2010 r.
w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radą działalności
pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Rada Miasta Gorlice
uchwala, co następuje:
§ 1. Ustanawia się nagrodę Burmistrza Miasta Gorlice za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej,
upowszechniania i ochrony kultury, zwane dalej „nagrodą”.

§ 5. Z wnioskiem o przyznanie nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury mogą wystąpić:
1) instytucje kultury,
2) stowarzyszenia i związki twórcze, inne podmioty,
których statutowa działalność obejmuje zadania
w dziedzinie kultury i sztuki.
§ 6. Burmistrz Miasta Gorlice może przyznać nagrodę z własnej inicjatywy.
§ 7. 1. Wniosek o przyznanie nagrody należy składać
w terminie nie później niż do 30 listopada każdego roku
w Urzędzie Miejskim Gorlice, 38-300 Gorlice, Rynek 2 .
2. W 2011 roku wnioski o przyznanie nagrody należy składać do 28 lutego 2011 r.
§ 8. 1. Wnioski o nagrodę składa się na druku dostępnym na stronach internetowych Miasta Gorlice lub
w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu.

§ 2. Wysokość środków na nagrody określa Rada
Miasta w Gorlicach w uchwale budżetowej.

§ 9. 1. Wysokość nagrody wynosi nie mniej niż
500 zł brutto i nie więcej niż 2.000 zł brutto.

§ 3. Celem nagrody za osiągnięcia w dziedzinie
twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony
kultury jest wyróżnienie oraz uhonorowanie artystów,
oraz działaczy kultury, którzy swoimi osiągnięciami oraz
postawą promują Miasto Gorlice.

§ 10. 1. Decyzję o przyznaniu nagrody i jej wysokości podejmuje Burmistrz Miasta Gorlice.

§ 4. 1. Nagroda, o której mowa w § 3, może być
przyznana w przypadku umotywowania i udokumentowania przez wnioskodawcę osiągnięć w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
2. Nagroda może być również przyznana zespołom twórców lub wykonawców.

2. Od decyzji Burmistrza Miasta Gorlice nie przysługuje odwołanie.
3. O przyznaniu nagrody wnioskodawca zostanie
poinformowany w terminie 14 dni od podjęcia decyzji
przez Burmistrza Miasta Gorlice.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miasta Gorlice
Bogdan Musiał
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UCHWAŁA NR V/16/2011
RADY GMINY JABŁONKA
z dnia 18 stycznia 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Nr III/6/2010 z dnia 7 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia stawek
podatku od nieruchomości i sposobu jego poboru.
Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 , art. 40
ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz.
U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm) oraz na podstawie
art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2010 r.,
Dz. U. Nr 95 poz. 613 z późn. zm)
RADA GMINY JABŁONKA uchwala co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr III/6/2010 z dnia 7 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od
nieruchomości i sposobu jego poboru dokonuje się
zmiany w § 3 ust. 1 , który otrzymuje brzmienie: „ustala
się inkasentów dokonujących poboru podatku od nieruchomości w osobach:
1) Andrasiak Eugeniusz – sołtys wsi Jabłonka Centrum,
2) Łysiak Józef - sołtys wsi Jabłonka Bory,
3) Budziński Jan – sołtys wsi Chyżne,

Dziennik Urzędowy
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4) Łuka Leon – sołtys wsi Lipnica Mała,
5) Kwaśnica Józef – sołtys wsi Orawka,
6) Holla Emil - sołtys wsi Podwilk,
7) Holla Piotr - sołtys wsi Zubrzyca Dolna,
8) Barbara Mastela – sołtys wsi Zubrzyca Górna.

Poz. 716,717

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie w ciągu 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2011 roku.

2. Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez
zmian.

Przewodniczący Rady Gminy Jabłonka
mgr inż. Eugeniusz Moniak

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
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UCHWAŁA NR V/17/2011
RADY GMINY JABŁONKA
z dnia 18 stycznia 2011 r.
w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego i podatku leśnego w formie inkasa, ustalenia inkasentów
i ich wynagradzania.
Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i w związku z art. 41 ust. 1 i art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
z 2001 roku Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm) i art. 4
ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu
aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity z 2010 roku Dz. U. Nr 17 poz. 95)
art. 6 ust. 8 ustawy dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200 poz. 1682) oraz na podstawie
art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku
rolnym (tekst jednolity z roku 2006 Dz. U. Nr 136 poz. 969)
RADA GMINY JABŁONKA uchwala co następuje:
§ 1. 1. Zarządza się pobór podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w formie inkasa.
2. Wpłat podatków można dokonywać również
bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy w godzinach pracy
Urzędu , a także na rachunek bankowy Nr 80 87980002
0000 0000 0026 0003 w Banku Spółdzielczym w Jabłonce.
3. Ustala się inkasentów w osobach:
1) Andrasiak Eugeniusz – sołtys wsi Jabłonka Centrum,
2) Łysiak Józef - sołtys wsi Jabłonka Bory,
3) Budziński Jan – sołtys wsi Chyżne,
4) Łuka Leon – sołtys wsi Lipnica Mała,
5) Kwaśnica Józef – sołtys wsi Orawka,
6) Holla Emil - sołtys wsi Podwilk,
7) Holla Piotr - sołtys wsi Zubrzyca Dolna,
8) Barbara Mastela – sołtys wsi Zubrzyca Górna.
§ 2. 1. Inkasenci zobowiązani są do poboru podatku
rolnego i podatku leśnego w formie zobowiązania pieniężnego w ustawowych terminach od rolników , a także
podatek rolny i leśny jako łączne zobowiązanie pieniężne od innych osób fizycznych.
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2. Inkasentów zobowiązuje się do rzetelnego rozliczenia zainkasowanej gotówki i odprowadzenia jej
w terminie trzech dni do kasy Urzędu Gminy lub bezpośrednio na rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym
w Jabłonce.
§ 3. 1. Za pobór podatków określonych w § 1
w formie inkasa ustala się wynagrodzenie prowizyjne
dla poszczególnych inkasentów w wysokości 10% dla
każdego inkasenta od zainkasowanej kwoty podatku.
2. Wypłata wynagrodzenia o którym mowa
w pkt 1 dokonywana będzie w kasie Urzędu Gminy na
podstawie sporządzonego rozliczenia z zainkasowanych
kwot podatków i dokonywanych wpłat gotówki do kasy
lub na rachunek bankowy.
3. Listy wypłat sporządza się w terminie 7 dni
w oparciu o wykaz sporządzony przez księgowość podatkową.
§ 4. Traci moc uchwała Rady Gminy Jabłonka
Nr XV/67/2007 z dnia 25 października 2007 roku w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego i podatku leśnego w formie inkasa, ustalenia inkasentów i ich wynagrodzenia.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie w ciągu 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2011 roku.
Przewodniczący Rady Gminy Jabłonka
mgr inż. Eugeniusz Moniak
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UCHWAŁA NR VIII/72/11
RADY MIASTA KRAKOWA
z dnia 16 lutego 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/568/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 11.06.2008 r. w sprawie zasad zbywania
lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków w trybie bezprzetargowym na rzecz
najemców (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2008 r. Nr 566 poz. 3721, ze zm.)
(Kraków, dnia ............... 200....r.)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" i art. art. 40
ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miasta Krakowa uchwala,
co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XLVI/568/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 czerwca 2008 r.w sprawie zasad zbywania
lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy
Miejskiej Kraków w trybie bezprzetargowym na rzecz
najemców (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2008 r. Nr 566
poz. 3721, ze zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1) W podstawie prawnej po wyrażeniu "art. 34 ust. 1
pkt 3 w związku z art. 68 ust. 1 pkt 7", dodaje się wyrażenie "ust. 1b", a po wyrażeniu "o gospodarce nieruchomościami" wyrażenie "(t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 261
poz. 2603, zm.: z 2004 r. Nr 281 poz. 2782; z 2005 r.
Nr 130 poz. 1087, Nr 169 poz. 1420 Nr 175 poz. 1459
Nr z 2000 r. Nr 6 poz. 70; z 2006 Nr 104 poz. 708;
z 2006 Nr 220 poz. 1601 Nr 220 poz. 1600; z 2007 r.
Nr 69 poz. 468 Nr 173 poz. 1218)" zastępuje się wyrażeniem "(t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651, zm.:
z 2010 r. Nr 106 poz. 675, Nr 143 poz. 963, Nr 155
poz. 1043, Nr 197 poz. 1307, Nr 200 poz. 1323)".

2) w § 6 ust. 5 uchwały po słowie "hipotekę" skreśla się
słowa: "zwykła umowną".
3) w § 8 ust. 1 pkt 1 lit. a po słowach "na raty" skreśla się
słowa "lokali mieszkalnych położonych w budynkach
wybudowanych, nabytych lub, w których przeprowadzono remont polegający na odtworzeniu w całości
substancji budynku oraz lokali nabytych ze środków
Gminy Miejskiej Kraków przed 1 stycznia 1990 r."
a w miejsce dat "1 stycznia 1990 r." wprowadza się daty "27 maja 1990 r.".
4) w § 9 ust. 2 uchwały po słowie "hipotekę" skreśla się
słowo "kaucyjną", a po słowach "w operacie szacunkowym" dodaje się słowa "oraz wartości udziału
w gruncie przynależnego do lokalu".
5) w § 3 oraz § 9 uchwały, skreśla się wyrażenie "(t. j. Dz.
U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603, z późn. zm.)".
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miasta Krakowa
Bogusław Kośmider
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UCHWAŁA NR LVII/405/10
RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU
z dnia 27 października 2010 r.
w sprawie określenia liczby nowych licencji przeznaczonych do wydania w roku 2011
na wykonywanie transportu drogowego taksówką
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) i art. 6 ust. 6 ustawy z dnia
6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U.
z 2007 r. Nr 125, poz. 874 z późn. zm.), Rada Miejska
w Krynicy-Zdroju uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się, że liczba przeznaczonych do wydania w 2011 roku nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką wynosi 3.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Krynicy-Zdroju.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodnicząca Rady
Małgorzata Półchłopek
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UCHWAŁA NR IV/24/2011
RADY GMINY LISZKI
z dnia 27 stycznia 2011 r.
w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Liszki
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust 1
i art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
ze zm.) w związku z art. 27 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857,
z późn. zm.) Rada Gminy Liszki uchwala, co następuje:
§ 1. Postanowienia ogólne
1. Uchwała określa warunki i tryb finansowania
przez Gminę Liszki zadania własnego z zakresu sportu
na terenie Gminy Liszki.
2. Przepisów niniejszej uchwały nie stosuje się do
dotacji udzielanych na podstawie ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536)
3. Wspieranie finansowe rozwoju sportu następuje w formie dotacji celowej, zwanej dalej „dotacją”,
przyznawanej klubom sportowym na warunkach
i w trybie określonych w niniejszej uchwale.
4. Przyjmuje się, że sprzyjanie rozwojowi sportu
w Gminie Liszki będzie służyło realizacji celu publicznego, w zakresie:
a) poprawy warunków uprawiania sportu przez członków klubu sportowego.
b) zwiększenia dostępności do urządzeń i przedsięwzięć sportowych, prowadzonych przez kluby sportowe dla lokalnej społeczności.
§ 2. Warunki otrzymania dotacji
1. Dotacja ma służyć realizacji celów publicznych
z zakresu sportu.
2. Przedmiotem dotacji może być przedsięwzięcie
z zakresu sportu, obejmujące dofinansowanie wydatków
bieżących z tytułu:
a) przygotowań klubu do udziału we współzawodnictwie w określonej dyscyplinie sportu;
b) poprawy kondycji fizycznej i psychicznej oraz kwalifikacji sportowych członków klubu;
c) udział klubu w rozgrywkach, zawodach w określonej dyscyplinie sportu;
d) utrzymania, remontu lub modernizacji obiektów
i urządzeń sportowych klubu służących uprawianiu
sportu;
e) zakupu sprzętu sportowego oraz strojów sportowych dla zawodników lub ulepszenie posiadanego
sprzętu
f) organizacji imprez o charakterze sportowym na terenie Gminy Liszki.
3. Z dotacji nie mogą być finansowane ani dofinansowane:
1) transfery zawodnika z innego klubu sportowego,
2) zapłaty kar, mandatów i innych karnych opłat nałożonych na klub sportowy lub zawodnika tego klubu,

3) zobowiązania klubu sportowego z tytułu zaciągniętej
pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia,
4) koszty, które wnioskodawca poniósł na realizację
zadania przed zawarciem umowy o udzielanie dotacji,
5) koszty obsługi administracyjnej
6) wypłaty wynagrodzeń dla zawodników, działaczy
klubu sportowego;
7) zapłata kosztów ubezpieczenia dodatkowego zawodnika zrzeszonego w klubie sportowym, (innego niż
NNW)
§ 3. Tryb udzielania dotacji
1. Organem przyznającym dotację na projekt
z zakresu sportu jest Wójt Gminy Liszki.
2. Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 1 do uchwały.
3. Wnioski winny być składane w terminie do
15 września roku poprzedzającego rok budżetowy, jeżeli
zadanie ma być rozpoczęte i zakończone w roku następnym, z tym, że wnioski dotyczące 2011 roku będą składane w terminie do 14 dni od daty wejścia w życie niniejszej uchwały.
4. W przypadku stwierdzenia uchybień formalnoprawnych lub innych wad wniosku, Wójt Gminy Liszki
wyznacza termin i wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia lub uzupełnienia wniosku.
5. Wniosek, którego wad nie usunięto lub który
nie został uzupełniony, pozostaje bez rozpatrzenia.
6. Przy rozpatrywaniu wniosków o przyznanie dotacji bierze się pod uwagę w szczególności:
a) wpływ projektu na poprawę warunków uprawiania
sportu na terenie Gminy,
b) przedstawioną kalkulację kosztów;
c) możliwość realizacji zadania przez klub;
d) dotychczasową współpracę klubu z Gminą;
e) wysokość środków finansowych przeznaczonych na
realizację zadania
7. Warunkiem przyznania dotacji na realizację
przedsięwzięcia jest zaplanowanie wydatków na dotacje
o których mowa w § 1 pkt 3, w budżecie gminy.
8. Wójt Gminy Liszki dokonuje wyboru wniosków
z jednoczesnym określeniem kwoty dotacji na wybrany
projekt.
9. Informację o udzieleniu dotacji zamieszcza się
na stronie internetowej Gminy.
§ 4. Umowa o dotację i rozliczenie dotacji
1. Z każdym klubem sportowym, którego projekt
został wybrany do dofinansowania, Wójt Gminy Liszki
zawiera umowę o realizację przedsięwzięcia, która powinna zawierać:
a) oznaczenie stron umowy, wysokość przyznanej dotacji;
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b) tryb płatności;
c) opis zakresu rzeczowego zadania;
d) termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż do
dnia 31 grudnia roku kalendarzowego, na który
przyznana jest dotacja;
e) termin i sposób rozliczenia dotacji, w tym termin
zwrotu części niewykorzystanej dotacji, z tym, że
termin ten nie może być dłuższy niż 15 dni od określonego w umowie dnia wykonania zadania;
f)
postanowienia
przewidujące
proporcjonalne
zmniejszenie kwoty dotacji należnej, w przypadku
zrealizowania zadania przy pomniejszonym zaangażowaniu zakładanych na jego finansowanie
środków własnych;
g) tryb kontroli wykonywania zadania.
2. Integralnym elementem umowy jest kosztorys
wydatkowania dotacji, sporządzony w oparciu o wniosek, o którym mowa w § 3, zaakceptowany przez Wójta
Gminy Liszki.
3. W treści umowy zamieszcza się postanowienia
dopuszczające jej zmianę w drodze dwustronnego aneksu pisemnego, z zastrzeżeniem, że zmiana umowy nie
może powodować zwiększania kwoty przyznanej dotacji.

Poz. 720

4. W umowie można zawrzeć postanowienia dopuszczające możliwość dokonania w uzasadnionych
przypadkach przesunięć rzeczowo – finansowych do
20% pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztorysu
zadania, przy czym każda zmiana kosztorysu wymaga
pisemnego powiadomienia Wójta Gminy Liszki.
§ 5. Podstawą do rozliczenia dotacji jest złożenie
przez klub rozliczenia wykonania zadania, którego wzór
określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Liszki
§ 7. Traci moc uchwała Nr XVII/160/08 Rady Gminy
Liszki z dnia 28 lutego2008 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu
kwalifikowanego na terenie gminy Liszki.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Liszki
mgr inż. Zbigniew Kaczor
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Załącznik nr 1
do uchwały nr IV/24/2011
Rady Gminy Liszki
z dnia 27 stycznia 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 88

– 4227 –

Poz. 720

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 88

– 4228 –

Poz. 720

Przewodniczący Rady Gminy Liszki
mgr inż. Zbigniew Kaczor
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Załącznik nr 2
do uchwały nr IV/24/2011
Rady Gminy Liszki
z dnia 27 stycznia 2011 r.
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Przewodniczący Rady Gminy Liszki
mgr inż. Zbigniew Kaczor
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UCHWAŁA NR IV/27/2011
RADY GMINY LISZKI
z dnia 27 stycznia 2011 r.
w sprawie zmiany budżetu i uchwały budżetowej na rok 2011
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity.
Dz. U. z 2001 r nr 142 poz. 1591z późn. zm.) oraz.
art. 211, art.212, art.214, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r
o finansach publicznych ( Dz. U. nr 157, poz. 1240)
w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. –
Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241) Rada Gminy Liszki
uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale budżetowej Gminy Liszki na rok
2011 nr III( 9 )10 z dnia 30 grudnia 2010 roku dokonuje
się następujących zmian:
1. § 2 pkt 3 ust. 3 pkt 1 tiret 1 otrzymuje brzmienie:
- „wydatki inwestycyjne ze środków pochodzących
z Unii Europejskiej 15.585.600”

zgodnie z załącznikiem nr 2.2
2. § 3 pkt. 1 ust.1 tiret 3 otrzymuje brzmienie:
„przychody z tytułu wolnych środków”
3. Załącznik nr 1: nazwa działu 926 otrzymuje brzmienie:
„Kultura fizyczna”
4. Załącznik nr 2: nazwa działu 751 i 926 otrzymuje
brzmienie:
751 - „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”
926 „ Kultura fizyczna”
5. Załącznik nr 2: nazwa rozdziału 80103 i 85212 otrzymuje brzmienie:
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80103 - „ Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”
85212 – „ Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”

Poz. 721,722

Roz
85212
Świadczenia
rodzinne,
świadczenie
z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
28.900.§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 3.000.-

6. Załącznik nr 2.3: rozdział 85213 i 85395 otrzymuje
brzmienie:
85213 - „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane
za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy
społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby
uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 21.424,-

§ 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 25.900.-

85395 - „Pozostała działalność” wydatki na programy
finansowane z udziałem środków UE 214.650,w tym:

- rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania Kryzysowego 76.000 .-

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 99.160,- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
112.850,- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.640,7. Załącznik nr 4: rozdział 75101 i 85212 otrzymuje
brzmienie:
75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”
85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”
8. Załącznik nr 4: plan dochodów w dziale 852 rozdziale
85212 § 0970 28.900 ,- otrzymuje brzmienie:

9. Załącznik nr 9: plan rezerwy celowej otrzymuje
brzmienie 906.700.w tym:
- rezerwa na wynagrodzenia 369.000.-

- rezerwa celowa do dyspozycji sołectw 461.700.10. Załącznik nr 10: plan dochodów w 2011 r otrzymuje
brzmienie
Dz 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
12.000.Roz 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem
środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
12.000.§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Liszki
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Dz. 852 Pomoc społeczna 28.900,-

Przewodniczący Rady Gminy Liszki
mgr inż. Zbigniew Kaczor
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UCHWAŁA NR 3/IV/2011
RADY GMINY ŁĄCKO
z dnia 28 stycznia 2011 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko – Część „A”.
Na podstawie art. 3 ust. 1 i art. 20 ust.1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz.717 z późn.
zm.), art.18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 z późn. zmianami), Rada Gminy Łącko stwierdza zgodność ustaleń zmiany planu ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko i uchwala co następuje.
Rozdział 1
PRZEPISY OGÓLNE
§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łącko – Część
„A”, zatwierdzonego uchwałą Nr 11/2007 Rady Gminy
Łącko z dnia 28 lutego 2007 r. (Dz. Urz. Wojew. Małopolskiego Nr 302 z dnia 24.04.2007r. z późn. zm.) – zwaną
w tekście niniejszej uchwały „planem” w zakresie przeznaczenia działek nr: 1208, 1209, 1210, 1211/1, 1211/2,
1211/3 położonych w Zabrzeży na tereny usług komercyjnych.

2. Plan obejmuje teren określony na załączniku
graficznym do Uchwały Rady Gminy Łącko Nr 12/2010
z dnia 19 marca 2010 roku.
§ 2. 1. Treść niniejszej uchwały stanowi część tekstową planu.
2. Załącznikami do uchwały są:
1) Rysunek planu sporządzony na podkładach mapy
zasadniczej w skali 1:2000 jako załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2) Rozstrzygnięcia Rady Gminy Łącko – podjęte w trybie
art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80
poz. 717 z późn. zmianami) – o sposobie rozpatrzenia
uwag do projektu planu oraz o sposobie realizacji zapisywanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych Gminy
oraz o zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych – jako załącznik Nr 2.
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3. Ustalenia planu dotyczą przeznaczenia terenu,
linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu,
warunków i zasad kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów, w tym szczególnych warunków wynikających z potrzeby ochrony środowiska, zasad obsługi
w zakresie infrastruktury technicznej, linii zabudowy.

6. przeznaczeniu podstawowym – rozumie się
przez to rodzaj przeznaczenia, które zostało ustalone
planem jako przeważające na wyznaczonym terenie, na
rzecz którego należy rozstrzygać wszelkie ewentualne
konflikty przestrzenne, przy zachowaniu zgodności
z obowiązującymi przepisami,

4. Ustalenia planu nie naruszają i nie wykluczają
stosowania innych przepisów odrębnych.

7. przeznaczeniu dopuszczalnym – rozumie się
przez to rodzaj przeznaczenia inny niż podstawowe,
który dopuszczony został na wyznaczonym terenie jako
uzupełnienie lub wzbogacenie przeznaczenia podstawowego na warunkach określonych w planie,

5. Integralną częścią ustaleń planu są następujące
elementy rysunku planu:
1) granice terenu objętego planem,
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu
oraz o różnych warunkach zabudowy i zagospodarowania wraz z symbolami identyfikującymi zgodnie
z częścią tekstową planu, wymienioną w ust. 1.
6. Rysunek planu zawierają ponadto oznaczenia
i elementy objaśnione w legendzie – nie stanowiące
ustaleń, o których mowa w ust. 5.
7. Jako zgodne z planem uznaje się:
1) wyznaczenie tras urządzeń liniowych związanych
z rozbudową systemów infrastruktury technicznej służącej wyposażeniu inżynierskiemu terenów przeznaczonych do zainwestowania stosownie do szczegółowych rozwiązań technicznych, jeżeli nie koliduje to
z innymi ustaleniami planu,
2) wyznaczenie i urządzenie dróg dojazdowych wewnętrznych do terenów przeznaczonych do zainwestowania, pod warunkiem, że nie będzie to stanowić
utrudnienia w wykorzystaniu terenów przyległych do
drogi zgodnie z ich przeznaczeniem w planie.
§ 3. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1. Studium - należy przez to rozumieć wprowadzone Uchwałą Nr 64/99 Rady Gminy Łącko z dnia
10 grudnia 1999 roku Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Łącko (z późn. zm.),
2. uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą
uchwałę Rady Gminy Łącko, obejmującą ustalenia wymienione w tekście niniejszej uchwały oraz ustalenia
określone na załączniku graficznym Nr 1 do tej uchwały,
3. liniach rozgraniczających – należy przez to rozumieć linie ciągłe na rysunku planu, wyznaczające
tereny o różnym przeznaczeniu oraz o zróżnicowanych
warunkach zabudowy i zagospodarowania,
4. nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez
to rozumieć linię, w której może być umieszczona ściana
budynku lub innych obiektów kubaturowych, bez jej
przekraczania w kierunku drogi lub innych wskazanych
rysunkiem zmiany planu elementów zagospodarowania
terenu; zakaz ten nie dotyczy elementów architektonicznych takich jak: schody zewnętrzne, pochylnie, balkon,
wykusz, gzyms, okap dachu, zadaszenie wejścia, rynna,
rura spustowa, podokienniki oraz innych detali wystroju
architektonicznego,
5. przepisach odrębnych - należy przez to rozumieć obowiązujące przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi według stanu prawnego obowiązującego na
dzień uchwalenia planu. W czasie procesu realizacji
planu określone powołania w niniejszej uchwale należą
do zmieniających się przepisów,

8. średnim poziomie terenu – rozumie się przez to
średnią arytmetyczną poziomów terenu od strony przystokowej i odstokowej liczoną w obrysie rzutu budynku,
9. wysokości budynku (zabudowy) – rozumie się
przez to wymiar pionowy mierzony od średniego poziomu terenu do najwyższego punktu konstrukcji dachu
wraz z jego pokryciem,
10. dachu namiotowym – rozumie się przez to
dach wielospadowy o trójkątnych połaciach, zbiegających się w jednym wierzchołku,
11. usługach komercyjnych – należy przez to rozumieć usługi niepubliczne nastawione na osiągnięcie
zysku.
§ 4. W obszarze objętym planem obowiązujące
Studium, o którym mowa w § 3 nie wskazuje obszarów
przestrzeni publicznych wymagających określenia
szczególnych warunków kształtowania.
§ 5. 1. W obszarze objętym planem nie wyznacza
się terenów przeznaczonych do tymczasowego zagospodarowania, innego niż użytkowanie dotychczasowe
przed uchwaleniem planu.
2. Użytkowanie dotychczasowe, o którym mowa
w ust. 1 może być kontynuowane do czasu uzyskania
przez innego użytkownika prawa do wykorzystania terenu zgodnie z jego przeznaczeniem w niniejszym planie.
Rozdział 2
USTALENIA OGÓLNE
§ 6. 1. W zakresie ochrony środowiska i krajobrazu
ustala się co następuje:
1) Obowiązuje utrzymanie wysokich standardów środowiska przyrodniczego, w szczególności czystości
wód, powietrza atmosferycznego, gleb.
2) Obowiązuje zakaz stosowania paliw wysokoemisyjnych o wysokiej zawartości siarki i popiołów.
3) W zakresie ochrony przed hałasem obowiązuje,
zgodnie z przepisami odrębnymi, przestrzeganie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.
4) Cały obszar objęty planem położony jest w Południowomałopolskim Obszarze Chronionego Krajobrazu - utworzonym Rozporządzeniem Nr 92/06 Wojewody Małopolskiego z dnia 24 listopada 2006 r. (Dz. Urz.
Woj. Małopolskiego z 2006 r. Nr 806, poz. 4862) ze
zmianą wprowadzoną § 8 Rozporządzenia Nr 9/07 Wojewody Małopolskiego z dnia 6 lipca 2007 r.(Dz. Urz.
Woj. Małopolskiego z 2007 r. Nr 499, poz. 3294) - dla
którego obowiązują ustalenia oraz zakazy zawarte
w Rozporządzeniach wymienionych wyżej.
5) Obowiązuje zachowanie wymogów ochrony przyrody, środowiska i kształtowania ładu przestrzennego.
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W zagospodarowaniu terenu obowiązuje ochrona zadrzewienia oraz realizacja zieleni gatunków rodzimego
pochodzenia zgodnie z siedliskiem, dla złagodzenia
negatywnych zmian w krajobrazie.
6) Teren objęty planem położony jest w obrębie głównego zbiornika wód podziemnych – GZWP nr 437
pn.„Dolina rzeki Dunajec (Nowy Sącz)” oraz nr 439 pn.
„Zbiornik warstw Magura (Gorce)”- dla których należy
zachować warunki wynikające z przepisów odrębnych.
7) Obowiązuje ochrona i zachowanie ciągłości cieku
wodnego bez nazwy, przepływającego pod terenem
objętym planem. Dopuszcza się wykonywanie prac
konserwacyjnych, remontowych oraz inwestycyjnych
krytego odcinka cieku w oparciu o przepisy odrębne.
8) Obowiązuje zakaz odprowadzenia nieoczyszczonych
ścieków do wód i gruntu.
9) Obowiązuje prowadzenie zorganizowanej zbiórki
odpadów, segregacji i utylizacji na składowisku odpadów.
10) Ustala się ogrzewanie obiektów w oparciu o nośniki
energii, zapewniające najniższy poziom emisji zanieczyszczeń powietrza. Ustala się sukcesywne przechodzenie na ogrzewanie niskoemisyjnym olejem opałowym, energia elektryczną, gazem, kolektorami słonecznymi itp.
§ 7.
W
zakresie
infrastruktury
i uzbrojenia terenu ustala się co następuje:

technicznej

1. Zakaz zrzutu nieoczyszczonych ścieków do wód
i gleby, zakaz gromadzenia odpadów w miejscach do
tego nie wyznaczonych. Obowiązek zachowania stref
ochronnych
od
sieci infrastruktury
technicznej
w wielkościach zgodnych z przepisami odrębnymi oraz
zgodnie z warunkami określonymi przez zarządzającego
sieciami.
2. Zaopatrzenie w wodę terenu oznaczonego
symbolem „UK” w oparciu o indywidualny system
zaopatrzenia w wodę przy zachowaniu wymogów określonych w przepisach odrębnych. Docelowo ze
zbiorczego systemu.
3.
Odprowadzenie
ścieków
komunalnych
z obiektów usług komercyjnych docelowo do istniejącego, wiejskiego systemu, z odprowadzeniem ścieków na
oczyszczalnię ścieków w Łącku. Do czasu realizacji tego
systemu lub w przypadku braku możliwości podłączenia
do sytemu kanalizacyjnego dopuszcza się wykonanie
bezodpływowych zbiorników z okresowym wywozem
ścieków na oczyszczalnię ścieków. Ścieki powstające
w myjni samochodowej podlegają podczyszczeniu przez
odprowadzeniem do bezodpływowych zbiorników lub
docelowo do kanalizacji sanitarnej. Dopuszcza się realizację przyobiektowej, wysokosprawnej oczyszczalni
ścieków.
4. Wody opadowe z placów postojowych należy
odprowadzać do odbiornika poprzez separatory błota
i zawiesin ropopochodnych.
5. Usuwanie odpadów stałych, komunalnych poprzez segregację i gromadzenie ich w przystosowanych
pojemnikach, okresowo opróżnianych i w sposób zorganizowany wywożonych poza obszar gminy na urządzone składowisko odpadów, zgodnie z zawartymi przez
władze Gminy porozumieniami. Zakaz gromadzenia
odpadów niebezpiecznych.
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6. Stosowane media i paliwa dla celów grzewczych nie mogą powodować przekroczenia dopuszczalnych norm zanieczyszczeń powietrza.
7. Doprowadzenie energii elektrycznej siecią elektroenergetyczną na warunkach określonych w przepisach odrębnych.
1) Ustala się obsługę telekomunikacyjną na bazie istniejącego systemu, z dopuszczeniem jego rozbudowy
oraz realizacji nowych sieci i urządzeń telekomunikacyjnych.
2) Obowiązuje uwzględnienie wymagań dotyczących
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg
pożarowych określonych w przepisach odrębnych.
Uzgodnienie projektu budowlanego pod względem
ochrony przeciwpożarowej zgodnie z przepisami odrębnymi.
Rozdział 3
PRZEZNACZENIE TERENÓW
§ 8. 1. Wyznacza się w planie tereny usług komercyjnych oznaczone symbolem UK, obejmujące działki
nr: 1208, 1209, 1210, 1211/1, 1211/2, 1211/3 o powierzchni ~1.30 ha położone w Zabrzeży.
1) Ustala się realizację usług komercyjnych związanych
z obsługą
komunikacji
(baza
transportowa
z zapleczem technicznym, warsztat samochodowy,
myjnia, stacja diagnostyczna, kontenerowa stacja paliw, garaże itp.) wraz z niezbędnymi obiektami
i urządzeniami towarzyszącymi jako podstawowe
przeznaczenie terenu.
2) Dopuszcza się realizację parkingu, obiektów magazynowych placu postojowego, składowego i manewrowego. Dopuszcza się realizację niezbędnych sieci,
obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej. Utrzymuje się istniejące sieci i urządzeń infrastruktury
technicznej, dopuszczając przebudowę i rozbudowę
na warunkach ustalonych z zarządcami tych sieci.
3) Realizacja obiektów, o których mowa w punkcie 1
i 2 nie może wywoływać uciążliwości (określonej
w przepisach odrębnych) wykraczającej poza teren
inwestycji. Inwestycja zgodnie z przepisami odrębnymi zaliczona jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko dla których może być wymagane sporządzenie raportu
(w przypadku nałożenia takiego obowiązku na inwestora przez organy administracyjne) w związku z tym
obowiązuje zachowanie wymogów określonych
w przepisach odrębnych.
4) Obowiązuje uszczelnienie miejsc postojowych przed
przedostawaniem się substancji ropopochodnych do
wód powierzchniowych i do gruntu.
5) Obowiązuje realizacja zieleni izolacyjnej niskiej
i wysokiej, dostosowanej do warunków siedliskowych
przy granicy terenu inwestycji od strony północnej
i południowej, sąsiadującej z terenami zabudowy
mieszkaniowo-usługowej.
6) W zakresie kształtowania architektury, ładu przestrzennego i podziałów nieruchomości ustala się co
następuje:
a) Dla nowo realizowanych obiektów ustala się obowiązek kształtowania architektury harmonizującej
z krajobrazem. Dachy o kącie nachylenia głównych
połaci w przedziale od 20 do 45 stopni. Dopuszcza
się zmniejszenie kąta nachylenia połaci dachowych
poniżej 20 stopni, jeżeli będzie to wynikać
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z technologii, rozwiązań konstrukcyjnych i przepisów odrębnych. Obowiązuje zakaz stosowania dachów namiotowych. Wysokość obiektów nie może
przekroczyć 14 m licząc od średniego poziomu terenu. Dopuszcza się użytkowe wykorzystanie poddaszy. Dopuszcza się oświetlenie obiektów przy
użyciu okien w szczytach, lukarn, okien połaciowych itp.
b) W zagospodarowaniu działki obowiązuje:
- zachowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi publicznej klasy
„G” (obecnie wojewódzkiej) w wielkości nie
mniejszej niż 20 m.; z dopuszczeniem zmniejszenia tej odległości wyłącznie za zgodą zarządcy
drogi w oparciu o przepisy odrębne,
- zachowanie odległości od terenów leśnych
w wielkości zgodnie z przepisami odrębnymi,
- zachowanie co najmniej 20% powierzchni biologicznie czynnej; powierzchnie te należy zagospodarować zielenią z przewagą gatunków rodzimego
pochodzenia.
c) Dopuszcza się możliwość lokalizowania obiektów
w odległości mniejszej niż 3 m od granic terenu objętego planem.
d) W przypadku wydzielania nowych działek budowlanych, wielkość wydzielanej działki uzależniona
będzie od potrzeb związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.
e) Dojazd do terenu zjazdem z drogi publicznej klasy
„G” oznaczonej symbolem „KDG” na warunkach
ustalonych
z zarządcą
tej
drogi
w oparciu
o przepisy odrębne.
f) W granicach terenu inwestycji, dla obsługi funkcji
obowiązuje minimalny wskaźnik miejsc postojowych – 1 miejsce na 25 m² powierzchni użytkowej,
nie mniej jednak niż 6 miejsc postojowych.
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g) W wykończeniu elewacji budynków wyklucza się
stosowanie okładzin panelami z tworzyw sztucznych; należy stosować materiały tradycyjne (drewno, kamień itp.) lub ich imitacje. Dopuszcza się zastosowanie elewacyjnych płyt warstwowych. Pokrycia dachowe w kolorach ciemnych stonowanych. Wyklucza się stosowanie w ogrodzeniach
prefabrykowanych, betonowych elementów ozdobnych, tralek, kolumn itp.
h) Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń na wyznaczonym terenie „UK” jest spełnienie zapisów
ustaleń ogólnych, a w szczególności spełnienie warunków i zasad obowiązujących na obszarze Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, o którym mowa w § 6 ust.1 pkt 4.
Rozdział 4
PRZEPISY KOŃCOWE
§ 9. Ustala się wysokość opłaty wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości
w wyniku uchwalenia planu, o której mowa w art. 36
ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80
poz. 717 z późn.zm.) – 10 %.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Łącko.
§ 11. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu i wchodzi
w życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
2. Uchwała podlega również publikacji na stronie
internetowej Gminy Łącko.
Przewodniczący Rady Gminy
Zdzisław Warzecha
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Poz. 722
Załącznik
do uchwały nr 3/IV/2011
Rady Gminy Łącko
z dnia 28 stycznia 2011 r.

*

* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:2000.
Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.
Przewodniczący Rady Gminy Zdzisław Warzecha
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Poz. 722,723,724
Załącznik
do uchwały nr 3/IV/2011
Rady Gminy Łącko
z dnia 28 stycznia 2011 r.

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Łącko w sprawie uwag do projektu zmiany planu
oraz w sprawie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.
1. Rada Gminy Łącko po zapoznaniu się z oświadczeniem Wójta Gminy Łącko z dnia 20 stycznia 2011 r.,
stwierdzającym brak uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łącko
– Część „A” w zakresie przeznaczenia działek nr: 1208, 1209, 1210, 1211/1, 1211/2, 1211/3 położonych w Zabrzeży na
tereny usług komercyjnych – w okresie wyłożenia tej zmiany planu do publicznego wglądu i 14 dni po wyłożeniu,
stwierdza brak potrzeby rozstrzygnięcia, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz.717 z póź. zm.).
2. W związku z tym że zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (o którym mowa w punkcie
1 nie wprowadza nowych zapisów dot. realizacji inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej, które należą do zadań
własnych gminy, Rada Gminy Łącko stwierdza brak potrzeby rozstrzygnięcia o sposobie realizacji inwestycji które należą
do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz.717 z późn. zm.).
Przewodniczący Rady Gminy
Zdzisław Warzecha
722

723
723

UCHWAŁA NR II/14/2010
RADY GMINY TRZYCIĄŻ
z dnia 29 grudnia 2010 r.
w sprawie zmiany uchwały XLIV/238/2009 w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od nieruchomości na rok 2010

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym/tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z póź./, art.1 ustawy z dnia 24 września 2010 r.
o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych /Dz.
U. z 2010 r. Nr 255, poz. 1461/ oraz art.4 ust. 2 ustawy
z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i innych aktów prawnych/tekst jednolity - Dz. U.
z 2007 r. Nr 68, poz. 449 z póź.zm./Rada Gminy Trzyciąż
uchwala, co następuje:

§ 1 pkt 2 lit. d otrzymuje brzmienie: " związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie
udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 3.89 zł od 1 m ² powierzchni użytkowej".

§ 1. W § 1 uchwały XLIV/238/2009 Rady Gminy
Trzyciąż z dnia 25 listopada 2009 r. wprowadza się następującą zmianę:

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni po
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 roku.

§ 2. Pozostałe postanowienia powyższej uchwały
pozostają bez zmian.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Trzyciąż.

Przewodniczący Rady Gminy Trzyciąż
Lucjan Gajda
723

724
724

UCHWAŁA NR IV/47/2011
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 27 stycznia 2011 r.
w sprawie zmian w budżecie Miasta Zakopane na rok 2011
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
z 2001 r. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz

art. 212, ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1240) - Rada Miasta
Zakopane - u c h w a l a - co następuje:
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§ 1.
1) Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów budżetowych na kwotę - 352 596 zł, w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, kwotę - 304 042 zł
2) Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków budżetowych na kwotę - 352 596 zł., w tym środki z budżetu
Unii Europejskiej, kwotę - 304 042 zł
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§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta Zakopane
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

§ 2. Plan budżetu Miasta Zakopane po wprowadzeniu
zmian będzie przedstawiał się następująco: dochody ogółem - 102.454.424 zł a wydatki ogółem - 132.341.924 zł

Przewodniczący Rady
Jerzy Zacharko

Załącznik nr 1
do uchwały nr IV/47/2011
Rady Miasta Zakopane
z dnia 27 stycznia 2011 r.
PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA ZAKOPANE
Dział
853

Rozdz.
85395
2007

2009

Treść
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Pozostała działalność
Dochody bieżące, w tym:
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych
z udziałem środków europejskich oraz środków, których
mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub
płatności w ramach budżetu środków europejskich
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych
z udziałem środków europejskich oraz środków, których
mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

zwiększenia
352 596
352 596
352 596
304 042

zmniejszenia

48 554

Przewodniczący Rady
Jerzy Zacharko
Załącznik nr 2
do uchwały nr IV/47/2011
Rady Miasta Zakopane
z dnia 27 stycznia 2011 r.
PLANOWANE WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA ZAKOPANE
Dz.
853

Rozdz.
85395

Treść
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Pozostała działalność
1.Wydatki bieżące, z tego:
5) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, z art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:
a) środki pochodzące z budżetu unii europejskiej

zwiększenia
352 596
352 596
352 596
352 596

zmniejszenia

304 042
Przewodniczący Rady
Jerzy Zacharko
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ZARZĄDZENIE NR 37/11
BURMISTRZA MIASTA CHRZANOWA
z dnia 7 lutego 2011 r.
w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego
zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze Gminy Chrzanów za rok 2010.
Na podstawie art. 4a ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r.
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U.
z 2005 r. nr 31 poz. 266 ze zmianami) oraz § 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2007r.
w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu
lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu
mieszkaniowego, położonych na obszarze gminy lub jego
części (Dz. U. Nr 250 poz.1873) z
zarządzam
§ 1. Przedstawia się zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących

do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na
obszarze Gminy Chrzanów za rok 2010, zgodne
z brzmieniem załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Załącznik nr 1 podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz Miasta Chrzanowa
Ryszard Kosowski

Załącznik
do zarządzenia nr 37/11
Burmistrza Miasta Chrzanowa
z dnia 7 lutego 2011 r.
Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu
mieszkaniowego położonych na obszarze Gminy Chrzanów za 2010 rok
a) I półrocze
Powierzchnia
lokalu

standard lokalu

poniżej 40m2

A
B
C

40m2 do 60m2

A
B
C

powyżej 60m2
do 80m2

powyżej 80m2

A
B
C
A
B
C

Budynek wybudowany w latach, przy uwzględnieniu jego stanu technicznego
do1918r.
1919 - 1945
1946 - 1970
1971 - 2002
po 2002r.
zły*
dobry zły
dobry zły
dobry
zły dobry
zły dobry
1) 5,30
1) 3,05
2) 9,59
2) 6,74
1) 5,41
1) 5,15
6,00
2) 9,68
2) 5,55
1) 2,11
2) 8,70
1) 4,50
1) 4,06
2) 10,86
2) 11,75
1) 3,67
1) 5,15
6,00
8,70
2) 7,19
2) 5,55
1) 2,18
2) 8,70
4,71
1) 5,74
2) 8,56
2,50

2,71

A - standard wysoki (wyposażenie w instalację centralnego ogrzewania oraz korzystna lokalizacja budynku)
B- standard średni (wyposażenie w instalację centralnego ogrzewania, ale nie korzystna lokalizacja budynku
lub brak instalacji centralnego ogrzewania)
C - standard niski (brak instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej)
* - budynek wymaga remontu
1)** stawka czynszu najniższa; średnia z najniższych stawek w przypadku większej liczby stawek
2)** stawka czynszu najwyższa; średnia z najwyższych stawek w przypadku większej liczby stawek
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b) II półrocze

Powierzchnia
lokalu

standard lokalu

poniżej 40m 2

A
B

C

40m2 do 60m2

A

B

C

powyżej 60m2
do 80m2

A
B
C
A
B
C

powyżej 80m2

Budynek wybudowany w latach, przy uwzględnieniu jego stanu technicznego
do1918r.
1919 - 1945
1946 - 1970
1971 - 2002
po 2002r.
zły*
dobry
zły
dobry
zły
dobry
zły
dobry
zły dobry
7,75
1) 4,50
1) 3,07
2) 4,60
2) 5,31
1) 5,30
1) 5,41
1) 5,15
2)
2)
2)
5,55
15,50
10,75
1) 2,11
2)
8,88
1) 4,50
1) 4,06
2) 4,60
2)
11,75
1) 4,59
1) 5,15
1) 5,95
8,88
2) 7,19
2)
2)
5,55
11,00
1) 2,18
2)
8,88
5,74
4,71
1) 8,44
2) 8,68
2,50

2,71

A - standard wysoki (wyposażenie w instalację centralnego ogrzewania oraz korzystna lokalizacja budynku)
B- standard średni (wyposażenie w instalację centralnego ogrzewania, ale nie korzystna lokalizacja budynku
lub brak instalacji centralnego ogrzewania)
C - standard niski (brak instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej)
* - budynek wymaga remontu
1)** stawka czynszu najniższa; średnia z najniższych stawek w przypadku większej liczby stawek
2)** stawka czynszu najwyższa; średnia z najwyższych stawek w przypadku większej liczby stawek
Burmistrz Miasta Chrzanowa
Ryszard Kosowski
725
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INFORMACJA NR I.2011
BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU
z dnia 3 lutego 2011 r.
w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego
zasobu mieszkaniowego położonego na obszarze Gminy Krynicy-Zdroju
Na podstawie art. 4a ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r.
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie
gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r.
Nr 31 poz. 266 z późn. zm.) oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2007 r.

w sprawie określenia danych dotyczących czynszów
najmu mieszkalnych nie należących do publicznego
zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze gminy
lub jego części (Dz. U. Nr 250 poz. 1873) Stawki czynszu
przedstawiały się następująco:

Stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu za I półrocze 2010
Powierzchnia
lokalu

Standard
lokalu

poniżej 40 m2

A
B
C
A
B
C

40 m2 do 60 m2

Budynek wybudowany w latach, przy uwzględnieniu jego stanu technicznego
do 1918
1919-1945
1946-1970
1971-2002
po 2002r.
zły*
dobry zły dobry zły dobry zły dobry zły dobry
1)** 2)…
3,54
3,33

3,33
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C
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2,83

0,59

3,24

2,23

Stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu za II półrocze 2010
Powierzchnia
lokalu

Standard
lokalu

poniżej 40 m2

40 m2 do 60 m2

powyżej 60 m2
do 80 m2
powyżej 80 m2

A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C

Budynek wybudowany w latach, przy uwzględnieniu jego stanu technicznego
do 1918
1919-1945
1946-1970
1971-2002
po 2002r.
zły*
dobry
zły
dobry
zły
dobry
zły
dobry
zły
dobry
1)**
2)
4,00
3,33

3,33

2,83

0,59

3,87

2,23

A - standard wysoki (wyposażenie w instalację centralnego ogrzewania oraz korzystna lokalizacja budynku)
B - standard średni (wyposażenie w instalację centralnego ogrzewania ale niekorzystna lokalizacja budynku
lub brak instalacji c. o.)
C - standard niski (brak instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej)
* - budynek wymaga remontu
1)** stawka czynszu najniższa, średnia z najniższych stawek w przypadku większej liczby stawek
2) stawka czynszu najwyższa, średnia z najwyższych stawek w przypadku większej liczby stawek
Burmistrz Krynicy-Zdroju
Dariusz Reśko
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INFORMACJA NR GGL.7113.1.2011
WÓJTA GMINY NAWOJOWA
z dnia 14 lutego 2011 r.
dotyczące czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za rok 2010
Załącznik
do informacje nr GGL.7113.1.2011
Wójta Gminy Nawojowa
z dnia 14 lutego 2011 r.
Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu
mieszkaniowego za 2010 rok położonych na obszarze GMINY NAWOJOWA
a) I półrocze
Stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu
Powierzchnia lokalu

Standard lokalu

Budynek wybudowany w latach, przy uwzględnieniu jego stanu technicznego
do 1918 r.
zły*

A

poniżej 40 m2

dobry

1919-45
zły

dobry

1946-1970
zły

dobry

1)**...
2) ...

B
C
A

40 m2 do 60 m 2

B
C
A

powyżej 60 m2
do 80 m 2

B
C
A

powyżej 80 m2

B
C

1,67
4,30
0,92

1971-2002
zły

dobry

po 2002 r.
zły

dobry
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b) II półrocze
Stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu
Powierzchnia lokalu

Standard lokalu

Budynek wybudowany w latach, przy uwzględnieniu jego stanu technicznego
do 1918 r.
zły*

A

1919-45

dobry

zły

dobry

1946-1970
zły

dobry

1971-2002
zły

dobry

po 2002 r.
zły

dobry

1)**...
2) ...

B

poniżej 40 m2

C
A
B

40 m2 do 60 m 2

C
A

powyżej 60 m2 do 80 m 2

B
C
A

powyżej 80 m2

1,67
4,30

B

0,92

C
A - standard wysoki (wyposażenie w instalację centralnego ogrzewania oraz korzystna lokalizacja budynku)
B - standard średni (wyposażenie w instalację centralnego ogrzewania, ale niekorzystna lokalizacja budynku lub brak instalacji
centralnego ogrzewania)
C - standard niski (brak instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej)
* - budynek wymaga remontu
1)** stawka czynszu najniższa; średnia z najniższych stawek w przypadku większej liczby stawek
2) stawka czynszu najwyższa; średnia z najwyższych stawek w przypadku większej liczby stawek

Wójt
Stanisław Kiełbasa
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OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO W KRAKOWIE
z dnia 11 lutego 2011 r.
w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Powiatu w Chrzanowie
Na podstawie art. 182 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190),
podaje się do publicznej wiadomości, co następuje:

1. Rada Powiatu w Chrzanowie uchwałą Nr III/19/
2010 z dnia 30 grudnia 2010 roku stwierdziła wygaśnięcie w okręgu wyborczym Nr 1 mandatu radnej Pani
Danuty Kapci z listy Nr 4 zgłoszonej przez Komitet Wy-
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borczy Platforma Obywatelska RP w wyborach do Rady
Powiatu w Chrzanowie, przeprowadzonych 21 listopada 2010 roku, w związku pisemnym zrzeczeniem się
mandatu.
2. Rada Powiatu w Chrzanowie uchwałą Nr V/22/
2011 z dnia 27 stycznia 2011 roku stwierdziła, że radnym
w okręgu wyborczym Nr 1 został Pan Krzysztof Piotr
Kurzański, kandydat z tej samej listy, który uzyskał ko-

Poz. 728,729,730

lejno największą liczbę głosów a nie utracił prawa wybieralności.
3. Obwieszczenie niniejsze podlega podaniu do
publicznej wiadomości poprzez opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz
rozplakatowanie na terenie powiatu chrzanowskiego.
Komisarz Wyborczy w Krakowie
Teresa Rak
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OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO W KRAKOWIE
z dnia 7 lutego 2011 r.
w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Powiatu w Wadowicach
Na podstawie art. 182 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190),
podaje się do publicznej wiadomości, co następuje:
1. Rada Powiatu w Wadowicach uchwałą Nr II/5/
10 z dnia 20 grudnia 2010 roku stwierdziła wygaśnięcie
w okręgu wyborczym Nr 1 mandatu radnego Pana Tomasza Żaka z listy Nr 15 zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Wyborców Wspólny Dom w wyborach do Rady
Powiatu w Wadowicach, przeprowadzonych 21 listopada 2010 roku, w związku z wyborem na Burmistrza Andrychowa.

2. Rada Powiatu w Wadowicach uchwałą Nr III/16
/11 z dnia 24 stycznia 2011 roku stwierdziła, że radnym
w okręgu wyborczym Nr 1 został Pan Kazimierz Smyrak,
kandydat z tej samej listy, który uzyskał kolejno największą liczbę głosów a nie utracił prawa wybieralności.
3. Obwieszczenie niniejsze podlega podaniu do
publicznej wiadomości poprzez opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz
rozplakatowanie na terenie powiatu wadowickiego.
Komisarz Wyborczy w Krakowie
Teresa Rak
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OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO W KRAKOWIE
z dnia 7 lutego 2011 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Miasta Krakowa
Na podstawie art. 182 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190),
podaje się do publicznej wiadomości, co następuje:
1. Rada Miasta Krakowa uchwałą Nr II/6/10 z dnia
9 grudnia 2010 roku stwierdziła wygaśnięcie w okręgu
wyborczym Nr 3 mandatu radnego Pana Jacka Majchrowskiego z listy Nr 17 zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Wyborców Jacka Majchrowskiego w wyborach
do Rady Miasta Krakowa, przeprowadzonych 21 listopada 2010 roku, wskutek wyboru na Prezydenta Miasta
Krakowa.
2. Rada Miasta Krakowa uchwałą Nr II/7/10 z dnia
9 grudnia 2010 roku stwierdziła wygaśnięcie w okręgu
wyborczym Nr 5 mandatu radnego Pana Tadeusza
Trzmiela z listy Nr 17 zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Wyborców Jacka Majchrowskiego w wyborach do
Rady Miasta Krakowa, przeprowadzonych 21 listopada
2010 roku, wskutek pisemnego zrzeczenia się mandatu.
730

3. Rada Miasta Krakowa uchwałą Nr IV/25/10
z dnia 14 grudnia 2010 roku stwierdziła, że radnym
w okręgu wyborczym Nr 3 został Pan Władysław Marcin
Kosiniak-Kamysz, kandydat z tej samej listy, który uzyskał kolejno największą liczbę głosów a nie utracił prawa
wybieralności.
4. Rada Miasta Krakowa uchwałą Nr IV/24/10
z dnia 14 grudnia 2010 roku stwierdziła, że radną
w okręgu wyborczym Nr 5 została Pani Anna Magdalena
Mroczek, kandydat z tej samej listy, która uzyskała kolejno największą liczbę głosów a nie utraciła prawa wybieralności.
5. Obwieszczenie niniejsze wchodzi w życie
z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz rozplakatowaniu na terenie gminy Kraków.
Komisarz Wyborczy w Krakowie
Teresa Rak
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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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