
 

 
  

TREŅĆ: 
Poz.: 

UCHWAŁY RAD GMIN :  

1082 – Rady Gminy Babice z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Rady 
Gminy Babice Nr II/4/2010 z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie określenia wy-
sokości stawek podatku od środków transportowych, 5986 

1083 – Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 3 marca 2011 r. w sprawie określenia 
wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości. 5986 

1084 – Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 3 marca 2011 r. w sprawie zmiany 
uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 
i zwolnień od tego podatku 5991 

1085 – Rady Gminy Łapanów z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie zmiany uchwały 
Rady Gminy Łapanów Nr XXXIII/235/06 z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie 
górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi 
w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników 
bezodpływowych. 5992 

1086 – Rady Gminy Łapanów z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie zasad przyznawania 
i odpłatności za usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, częściowego lub 
całkowitego zwolnienia od opłat z zakresu zadań własnych gminy. 5992 

1087 – Rady Gminy Łapanów z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie wyznaczenia obsza-
rów, na których nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych 
w wyniku osunięcia ziemi i na których odbudowa obiektów budowlanych 
odbywa się na szczególnych warunkach. 5994 

1088 – Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie zniesienia jed-
nostki pomocniczej Gminy Ryglice pn. „Sołectwo Ryglice” oraz utworzenia 
jednostki pomocniczej Gminy Ryglice pn. „Miasto Ryglice” 6000 

1089 – Rady Miasta Zakopane z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie: ustanowienia sty-
pendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień Miasta Zakopane dla osób 
fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe 6000 

1090 – Rady Miasta Zakopane z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie określenia trybu 
powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Dzia-
łalności Pożytku Publicznego w Zakopanem 6005 

POROZUMIENIA:  

1091 – Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 22 lutego 2011 r. do Porozumienia Mię-
dzygminnego zawartego w dniu 12 sierpnia 2008 roku (Nr W/V/121/ZDiT/1/08) 
w sprawie: powierzenia przez Gminę Skała oraz przyjęcia przez Gminę Miejską 
Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu 
zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu. 6007 

1092 – Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 22 lutego 2011 r. do Porozumie-
nia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku 
(Nr W/V/250/ZDiT/12/2007) w sprawie: powierzenia przez Gminę Michałowice 
oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych 
w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określo-
nych w Porozumieniu. 6010 
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UCHWAŁA NR VI/19/2011 
 RADY GMINY BABICE 

 z dnia 28 stycznia 2011 r. 

w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Babice Nr II/4/2010 z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie okreņlenia 
wysokoņci stawek podatku od ņrodków transportowych, 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art.12 ust.4 usta-
wy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach 
lokalnych (Dz.U. z 2010r. nr 95, poz. 613 ze zm.)  

Rada Gminy w Babicach uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Rady Gminy Babice Nr II/4/2010 
z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysoko-
ści stawek podatku od środków transportowych zmienia 
się treść paragrafu 2 który otrzymuje w całości nowe 
brzmienie: 

„Zwalnia się z podatku od środków transporto-
wych samochody ciężarowe przeznaczone do ochrony 

przeciwpożarowej z terenu Gminy Babice o dopuszczal-
nej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton.„ 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Małopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycz-
nia 2011r. 

 
 Przewodniczący Rady Gminy Babice  

Wiesław Domin 

1082
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UCHWAŁA NR V.27.2011 
RADY GMINY LIPNICA MUROWANA 

 z dnia 3 marca 2011 r. 

w sprawie okreņlenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomoņci. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z poźn. zm.) oraz 
art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku 
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. 
Nr 99, poz. 613, z późn. zm.) – Rada Gminy Lipnica 
Murowana  u c h w a l a , co następuje:  

§ 1. Określa się następujące wzory formularzy: 

1) Informacja o nieruchomościach i obiektach budow-
lanych zgodnie z treścią załącznika Nr 1, 

2) Deklaracja na podatek od nieruchomości od osób 
prawnych i jednostek organizacyjnych oraz spółek 
niemających osobowości prawnej zgodnie z treścią 
załącznika Nr 2. 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXVII/202/05 Rady 
Gminy Lipnica Murowana z dnia 28 listopa-
da 2005 roku w sprawie określenia wzorów deklaracji 
na podatek od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Małopol-
skiego Nr 711, poz. 5096). 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Małopolskiego. 

 Przewodniczący Rady Gminy  
Józef Radziĉta 

  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Małopolskiego Nr 131 – 5987 – Poz. 1083 
 

Załącznik nr 1 
do uchwały Nr V.27.2011 
Rady Gminy Lipnica Murowana 
z dnia 3 marca 2011 r. 
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Józef Radziĉta 
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Załącznik nr 2 
do uchwały Nr V.27.2011 
Rady Gminy Lipnica Murowana 
z dnia 3 marca 2011 r. 
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UCHWAŁA NR V.28.2011 
 RADY GMINY LIPNICA MUROWANA 

 z dnia 3 marca 2011 r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie okreņlenia wysokoņci stawek podatku od nieruchomoņci i zwolnień od tego 
podatku 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 
r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 1 ustawy 
z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach 
lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz.613 z późn. zm.) – 
Rada Gminy Lipnica Murowana   u c h w a l a,  co na-
stępuje:  

§ 1. W Uchwale Nr XLVII/296/10 Rady Gminy Lipni-
ca Murowana z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie 
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 
i zwolnień od tego podatku (Dz. Urz. Woj. Małopolskie-
go Nr 677, poz. 5742) § 1 pkt 2 lit. d otrzymuje brzmie-
nie: "od budynków lub ich części związanych 
z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie 

udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez pod-
mioty udzielające tych świadczeń – od 1 m² powierzchni 
użytkowej 4,27 zł". 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Małopolskiego. 

 
 Przewodniczący Rady Gminy  

Józef Radziĉta 

1084
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UCHWAŁA NR V/25/11 
 RADY GMINY ŁAPANÓW 
 z dnia 17 lutego 2011 r. 

w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Łapanów Nr XXXIII/235/06 z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie górnych 
stawek opłat ponoszonych przez właņcicieli nieruchomoņci za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych 

oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6 ust.2 
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czysto-
ści i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, 
poz. 2008 z późn. zm.) Rada Gminy Łapanów uchwala, 
co następuje:  

§ 1. W uchwale Nr XXXIII/235/06 Rady Gminy Ła-
panów Nr XXXIII/235/06 z dnia 23 lutego 2006 r. 
w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez 
właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbiera-
nia odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników 
bezodpływowych § 2 i § 3 otrzymują brzmienie: 

„ § 2.Ustala się następujące maksymalne stawki za 
odbiór odpadów komunalnych: 

1) od każdego m³ odpadów komunalnych – 70,00 zł 
netto +VAT 

2) od każdego worka foliowego o pojemności 120 l – 
12,00 zł netto +VAT 

§ 3.Ustala się maksymalną stawkę opłat za od-
biór i transport nieczystości ciekłych ze zbiorników bez-
odpływowych w wysokości 35,00 zł netto za 1 m³ +VAT. 
” 

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy 
Łapanów. 

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

 
 Przewodniczący Rady Gminy Łapanów  

Andrzej Ņliwa 

1085
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UCHWAŁA NR V/27/11 
RADY GMINY ŁAPANÓW 
 z dnia 17 lutego 2011 r. 

w sprawie zasad przyznawania i odpłatnoņci za usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, czĉņciowego lub 
całkowitego zwolnienia od opłat z zakresu zadań własnych gminy.  

Działając na podstawie art. 7 ust 1,pkt 6 w związku 
z art18,ust 2, pk 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym ( tekst jednolity : Dz. U z 2001r 
Nr 142, poz.1591 ze zm) oraz art. 8 , ust.1 i art 50 ust.1-3 
w związku z art. 17 ust.1 pkt 11 i art. 50 , ust .6 ustawy 
z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej ( tekst jed-
nolity Dz. U z 2009 r Nr 175 ,poz .1362 z póź. zm. ) Rada 
Gminy w Łapanowie uchwala co następuje:  

 
Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Uchwała określa: 

1. szczegółowe zasady przyznawania i odpłatności za 
usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszka-
nia, 

2. szczegółowe zasady zwalniania z opłat za usługi, 
o których mowa w punkcie 1. 

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1. kierowniku – należy rozumieć przez to kierownika 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapano-
wie, 

2. ośrodku – należy rozumieć przez to Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej Łapanowie , 

3. usługach – należy rozumieć przez to świadczone 
usługi opiekuńcze, w miejscu zamieszkania polega-
jące na pomocy w zaspokajaniu codziennych po-
trzeb życiowych, opiekę higieniczną, pielęgnację 
oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów 
z środowiskiem lokalnym. 

 
Rozdział 2 

Zasady przyznawania i odpłatnoņci za usługi 
opiekuńcze 

Zasady przyznawania  
 

§ 3.  

1. Osobom, które z powodu wieku, choroby lub innych 
przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej 
pozbawione lub rodzina nie jest w stanie im takiej 
pomocy zapewnić, przysługuje pomoc w formie 
usług opiekuńczych przyznawanych w drodze decyzji 
administracyjnej. 

2. W decyzji przyznającej usługi ustala się ich rodzaj, 
miejsce świadczenia usług i okres na jaki przyznano 
świadczenie. W decyzji rozstrzyga się także 
o obowiązku zwrotu wydatków poniesionych przez 
ośrodek za wykonanie usługi . 
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§ 4.  

1. Usługi przyznaje się na wniosek osoby zainteresowa-
nej, jej przedstawiciela ustawowego, innej osoby, 
a także z urzędu, za zgodą osoby zainteresowanej lub 
jej przedstawiciela ustawowego. 

2. Każdy komu znana jest sytuacja osobista i zdrowotna 
osoby wymagającej pomocy w formie usług może 
poinformować ośrodek o potrzebie przyznania usług. 

3. Szczegółowego rozpoznania potrzeb osób w zakresie 
pomocy w formie usług dokonuję ośrodek przez pra-
cowników socjalnych, uwzględniając indywidualne 
potrzeby tych osób. 

 
Zasady odpłatnoņci za usługi  

 

§ 5.  

1. Odpłatność za usługi ustalana jest miesięcznie po 
wykonaniu usługi, która stanowi iloczyn kosztu usłu-
gi oraz wskaźnika odpłatności określonego 
w procentach o, którym mowa w tabeli Nr 1. 

2. Usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie świad-
czeniobiorcom, których miesięczny dochód netto nie 
przekracza aktualnego kryterium dochodowego usta-
lonego zgodnie z art.8 ust. 1 ustawy o pomocy spo-
łecznej. 

3. Osobom, które przekazały aktem notarialnym gospo-
darstwo w zamian za opiekę ustala się odpłatność 
w wysokości 100 % kosztu usługi . 

4. Świadczeniobiorcy, których miesięczny dochód netto 
przekracza kryterium dochodowe ustalone dla: 

- osoby samotnie gospodarującej z godnie z art. 8, 
ust.1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej, 

- osoby w rodzinie zgodnie z art. 8, ust. 1, 
pkt 2 o pomocy społecznej 

 
Ponoszą odpłatnoņć wg nastĉpujących stawek  

 

Tabela Nr 1. 

 

Miesięczny do-
chód netto % kry-
terium dochodo-

wego 

Wysokość odpłatności liczona 
w % kosztu usługi za dany 

miesiąc 

 Osoba  
samotna 

Osoba 
w rodzinie 

Od 101 % - 200 % 10 % 15 % 
Od 201 % - 300 % 15 % 25 % 
Od 301 % - 350 % 35 % 40 % 
Od 350 % - 400 % 50 % 60 % 
Powyżej 400 % 100 % 100 % 

 
 
 
 

Rozdział 3 
Zasady czĉņciowego lub całkowitego zwolnienia 

z opłat za usługi opiekuńcze. 

§ 6.  

1. W uzasadnionych przypadkach osoba korzystająca 
z usług może być częściowo lub całkowicie zwolniony 
z ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze 
w szczególności ze względu na: 

1) konieczność ponoszenia znacznych wydatków 
z powodu długotrwałej choroby wymagającej za-
kupu leków lub sprzętu rehabilitacyjnego. 

2) konieczności ponoszenia opłat za pobyt członka 
rodziny w domu pomocy społecznej oraz wszel-
kiego typu opiekuńczo –wychowawczych, 
i leczniczo – rehabilitacyjnych, 

3) szczególne okoliczności wynikające z długotrwałej 
choroby, bezrobocia, niepełnosprawności, strat 
materialnych powstałych w wyniku zdarzeń loso-
wych lub klęski żywiołowej. 

2. Decyzję w sprawie całkowitego lub częściowego 
zwolnienia z ponoszenia odpłatności wydaje się na 
czas określony nie dłuższy niż jeden rok. 

 
Rozdział 4 

Postanowienia końcowe 

§ 7. Kwota kryterium dochodowego dla osoby sa-
motnie gospodarującej oraz osoby w rodzinie, o których 
mowa w § 5 uchwały stanowiącej podstawę do ustale-
nia odpłatności, ulega zmianie, w przypadku zmiany jej 
wysokości zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 mar-
ca 2004 r. o pomocy społecznej. 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej . 

§ 9. Traci moc: 

1. Uchwała Nr VII/46/2003 Rady Gminy Łapanów z dnia 
4 lipca 2003 r w sprawie zasad zwrotu wydatków za 
świadczenia z pomocy społecznej w zakresie usług 
opiekuńczych. 

2. Uchwała Nr IV/15/2010 Rady Gminy Łapanów z dnia 
30 grudnia 2010 r w sprawie zasad zwrotu wydatków 
za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie usług 
opiekuńczych świadczonych przez opiekunki PCK. 

3. Uchwała Nr IV/16/2010 Rady Gminy Łapanów z dnia 
30 grudnia 2010 r w sprawie warunków przyznawa-
nia i odpłatności za usługi opiekuńcze udzielane 
w ramach pomocy sąsiedzkiej oraz zasad odpłatności 
za te usługi. 

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od daty ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Małopolskiego 

 
 Przewodniczący Rady Gminy Łapanów  

Andrzej Ņliwa 
1086
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UCHWAŁA NR V/29/11 
 RADY GMINY ŁAPANÓW 
 z dnia 17 lutego 2011 r. 

w sprawie wyznaczenia obszarów, na których nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych 
w wyniku osuniĉcia ziemi i na których odbudowa obiektów budowlanych odbywa siĉ na szczególnych warunkach.  

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 15, art.40, ust. 1, 
art. 42, ust. 1 i art. 42 (Dz.U. z 2001 roku, nr 142, 
poz. 1591, z 2002 roku, Nr 23, poz. 220, Nr 62, 
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, 
poz. 1806, n 2003 roku Nr 80, poz. 717 i 162, 
poz. 1568, z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, 
poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 roku Nr 171, 
poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 roku Nr 17, 
poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 roku 
Nr 48,poz. 327, Nr 138,poz. 974 i Nr 173 , poz. 1218, 
z 2008 roku Nr 180, poz. 1111 , Nr 223, poz. 1458, 
z 2009 roku Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz 
z 2010 roku Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146 i Nr 106, 
poz 675) w zawiązku z art. 13a ust.1 ustawy z dnia 
11 sierpnia 2001 roku o szczególnych zasadach odbu-
dowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych 
zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania 
żywiołu (Dz.U. Nr 84, poz. 906 oraz z 2010 roku 
Nr 149, poz. 996) i art. 4 , ust. 1 oraz art. 13, 
ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu 
aktów normatywnych i niektórych innych aktów 
prawnych (Dz. U. z 2010 roku Nr 17, poz. 95), a także 
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 
stycznia 2011 r. w sprawie gmin, w których stosuje 
się szczególne zasady odbudowy, remontów 
i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub 
uszkodzonych w wyniku działania żywiołu, a także 
szczególne zasady zagospodarowania terenów oraz 
zasady i tryb nabywania nieruchomości, w związku 
z osunięciem ziemi (Dz. U. z 7 stycznia 2011 r. Nr 5, 
poz. 14) - uchwala się co następuje:  

§ 1.  

1. Wyznacza się obszary w miejscowościach Łapa-
nów, Kobylec i Brzezowa na których nastąpiło 
zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowla-

nych w wyniku osunięcia ziemi i na których odbu-
dowa obiektów budowlanych odbywa się na wa-
runkach określonych w art. 13a, ust.2 ustawy 
z dnia 11 sierpnia 2001 roku o szczególnych zasa-
dach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów 
budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych 
w wyniku działania żywiołu (Dz.U. Nr 84, poz. 906 
z późniejszymi zmianami), jak w załącznikach do 
uchwały. 

2. Powierzchnia obszarów, o których mowa w ust.1, 
obejmuje działki ewidencyjne: 273/71, 73/3 oraz 
części działek 73/2, 73/5 i 336/1 w miejscowości Ła-
panów część działki nr 75/1 w miejscowości Koby-
lec, część działki nr 167 i 164 w miejscowości Brze-
zowa i wynosi około 2,50 ha. 

§ 2. Traci moc uchwała Nr IV/18/10 Rady Gminy 
Łapanów w sprawie wyznaczenia obszarów, na któ-
rych nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów 
budowlanych w wyniku osunięcia ziemi i na których 
odbudowa obiektów budowlanych odbywa się na 
szczególnych warunkach 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Łapanów. 

§ 4.  

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Małopolskiego 

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia jej ogłoszenia , z mocą obowiązującą od dnia 
7 stycznia 2011 roku. 

 

 Przewodniczący Rady Gminy Łapanów  
Andrzej Ņliwa 
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Załącznik 
do uchwały Nr V/29/11 
Rady Gminy Łapanów 
z dnia 17 lutego 2011 r. 
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  Przewodniczący Rady Gminy Łapanów  
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UCHWAŁA NR VI/32/11 
RADY MIEJSKIEJ W RYGLICACH 

 z dnia 1 marca 2011 r. 

w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej Gminy Ryglice pn. „Sołectwo Ryglice” oraz utworzenia jednostki 
pomocniczej Gminy Ryglice pn. „Miasto Ryglice” 

Na podstawie art. 5 ust. 1 i 2 i art. 40 
ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (dz. U. z 2001 roku, Nr 142 poz. 1591 z późn. 
zm.) oraz § 87 pkt 5 Statutu Gminy Ryglice stanowiące-
go załącznik do uchwały nr XXIV/158/08 z dnia 30 czerw-
ca 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Ryglice 
(Dz. Urzęd. Woj. Małop. Nr 547 poz. 3537 z późn. zm.) 
Rada Miejska w Ryglicach uchwala, co następuje:  

§ 1. Po przeprowadzonej konsultacji z mieszkańca-
mi miasta Ryglice, znosi się dotychczasową jednostkę 
pomocniczą Gminy Ryglice pn. „Sołectwo Ryglice”, 

a w jej miejsce tworzy się jednostkę pomocniczą Gminy 
Ryglice „Miasto Ryglice”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Ryglic. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi 
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

 
Przewodniczący Rady: Grzegorz Wojtanowski
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UCHWAŁA NR V/54/2011 
RADY MIASTA ZAKOPANE 

 z dnia 24 lutego 2011 r. 

w sprawie: ustanowienia stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień Miasta Zakopane dla osób fizycznych 
za osiągniĉte wyniki sportowe 

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 10 i art.18 ust. 2 pkt. 15 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j.: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz 
art. 31 i art. 35 ust. 5 i 6 ustawy z dnia z dnia 25 czerwca 
2010r. o sporcie (Dz. U. z 2010r. Nr 127 poz. 857) RADA 
MIASTA ZAKOPANE uchwala, co następuje: 

§ 1.  

1) Ustanawia się okresowe stypendia sportowe oraz 
nagrody i wyróżnienia dla osób fizycznych za osią-
gnięte wyniki sportowe. 

2) Ustanawia się nagrody i wyróżnienia dla trenerów 
prowadzących szkolenie zawodników osiągających 
wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym 
współzawodnictwie sportowym lub w krajowym 
współzawodnictwie. 

3) Ustanawia się nagrody i wyróżnienia dla innych osób 
wyróżniających się osiągnięciami w działalności spor-
towej.  

4) Szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania 
oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych, na-

gród i wyróżnień, o których mowa w pkt. 1, 
2 i 3 określa regulamin stanowiący załącznik Nr 1 do 
niniejszej uchwały. 

§ 2. Wysokość środków finansowych przeznaczo-
nych na stypendia sportowe oraz nagrody i wyróżnienia 
określa Rada Miasta Zakopane w budżecie miasta. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta Zakopane. 

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXI/223/2008 z dnia 20 
października 2008 roku Rady Miasta Zakopane 
w sprawie stypendiów sportowych nagród i wyróżnień. 

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

 

 Przewodniczący Rady  
Jerzy Zacharko 
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Załącznik 
do uchwały Nr V/54/2011 

Rady Miasta Zakopane 

z dnia 24 lutego 2011 r. 
 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW SPOR-
TOWYCH, NAGRÓD I WYRÓŻNIEŃ FINANSOWANYCH 

Z BUDŻETU MIASTA ZAKOPANE  

§ 1. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 

1) zawodniku – należy przez to rozumieć osobę fizyczną 
uprawiającą określoną dyscyplinę sportu,  
1)  

2) trenerze – należy przez to rozumieć osobę, która po-
siada dyplom potwierdzający stopień trenerski lub in-
struktorski uzyskany według przepisów art 41 ustawy 
z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie i szkoląc zawodni-
ka, przyczyniła się do uzyskania przez niego wysokie-
go wyniku sportowego we współzawodnictwie mię-
dzynarodowym lub krajowym, 

3) działaczu sportowym - należy przez to rozumieć inną 
osobę fizyczną wyróżniającą się osiągnięciami 
w działalności sportowej, która działając w klubie 
sportowym, stowarzyszeniu zrzeszającym zawodnika 
wspomagała proces szkolenia sportowego 
i przyczyniła się do uzyskania przez niego wysokiego 
wyniku sportowego we współzawodnictwie między-
narodowym lub krajowym, 

4) wysokim wyniku sportowym należy rozumieć 
w szczególności: 
a) uzyskanie przez zawodnika klasy mistrzowskiej 

międzynarodowej na zawodach objętych kalenda-
rzem sportowym właściwego związku sportowego, 

b) uzyskanie w Mistrzostwach Polski w kategorii se-
niorów miejsc od I do VIII w sportach indywidual-
nych lub od I do VI w sportach/konkurencjach ze-
społowych, 

c) uzyskanie kwalifikacji olimpijskich, 
d) powołanie do kadry Polski, Małopolski w różnych 

kategoriach wiekowych, 
e) uzyskanie co najmniej jednego z następujących 

wyników sportowych w dyscyplinach olimpijskich: 
- zajęcie miejsca od 1-16 w Igrzyskach Olimpij-

skich, 
- zajęcie miejsca 1-16 w mistrzostwach Świata 

Seniorów, 
- zajęcie miejsca 1-16 w zawodach Pucharu Świa-

ta, 
- zajęcie miejsca 1-8 w mistrzostwach Świata Ju-

niorów, 
- zajęcie miejsca 1-8 na Uniwersjadzie, 
- zajęcie miejsca 1-8 w mistrzostwach Europy Se-

niorów, 
- zajęcie miejsca 1-8 w mistrzostwach Europy Ju-

niorów, 

- zajęcie miejsca 1-8 w Pucharze Kontynentalnym, 
- zajęcie miejsca 1-5 w Mistrzostwach Polski se-

niorów lub młodzieżowców, 
- zajęcie miejsca 1-3 w Mistrzostwach Polski junio-

rów, Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży, Mi-
strzostwa Polski Młodzików, Ogólnopolskie Za-
wody Dzieci /Finał/ Puchar Polski /Finał/, 

f) uzyskanie szczególnych osiągnięć sportowych 
w dyscyplinach nieolimpijskich nie mieszczących 
się w kryteriach opisanych w §1 pkt 4 lit f), 

g) inne osiągnięcia sportowe mające wysoką rangę 
sportową w zakresie współzawodnictwa dzieci 
i młodzieży, bądź w szczególny sposób promujące 
Miasto Zakopane. 

§ 2.  

1. Formami uznania dla osiągnięć oraz poziomu spor-
towego i wyników sportowych zawodników są: 

1) stypendia sportowe, 
2) nagrody, 
3) wyróżnienia. 

2. Formami uznania dla osiągnięć oraz poziomu spor-
towego i wyników sportowych trenerów i działaczy 
są: 

1) nagrody, 
2) wyróżnienia. 

§ 3.  

1. Wysokość stypendiów i nagród uzależniona jest od 
osiągniętego poziomu sportowego oraz kwoty za-
pisanej na ten cel w budżecie Miasta Zakopane. 

2. Nagrody i wyróżnienia mogą być przyznane zawodni-
kom oraz trenerom i działaczom, którzy są mieszkań-
cami Miasta Zakopane lub zrzeszeni są w klubach 
sportowych i stowarzyszeniach mających siedzibę na 
terenie Miasta Zakopane. 

3. Stypendia sportowe są przyznawane zawodnikom 
zrzeszonym w stowarzyszeniach lub klubach sporto-
wych mających siedzibę w Zakopanem. 

 

DZIAŁ I 
STYPENDIA SPORTOWE 

 

Rozdział I 
Postanowienia ogólne i tryb przyznawania i wypłacania 

stypendium 

§ 4. Stypendium sportowe jest wyrazem uznania 
dla prezentowanego przez zawodnika poziomu sporto-
wego i jego osiągnięć w danej dyscyplinie sportu oraz 
może być formą pomocy, celem podniesienia poziomu 
wyszkolenia, formy sportowej lub kontynuacji startów. 
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§ 5.  

1. Stypendium może otrzymać zawodnik, który uprawia 
dyscyplinę sportu objętą współzawodnictwem spor-
towym, osiągnął wysoki wynik sportowy oraz 
w chwili przyznawania stypendium nie ukończył 
24 roku życia. 

2. Stypendium sportowe ma charakter pomocy indywi-
dualnej i będzie przyznawane na czas określony do 
końca danego roku budżetowego i wypłacane do 
ostatniego dnia każdego miesiąca. 

§ 6.  

1. Wniosek o stypendium składa się do Burmistrza Mia-
sta Zakopane raz w roku w terminie do 30 marca. 

2. Z wnioskiem o przyznanie stypendium może wystą-
pić: 

1) klub sportowy lub stowarzyszenie w którym zrze-
szony jest zawodnik, 

2) Miejska Rada Sportu, 
3) właściwy polski związek sportowy lub okręgowy 

związek sportowy, 
4) dyrektor placówki oświatowej lub kulturalnej, 
5) Zastępca Burmistrza Miasta Zakopane, 
6) zawodnik. 

3. Wniosek musi zawierać: 

1) dane osobowe zawodnika, jego aktualny adres za-
mieszkania, 

2) określenie wnioskodawcy i jego adres, 
3) opis wysokiego wyniku sportowego, tj.: 

a) uzyskane przez zawodnika wyniki sportowe, 
b) przedłożenie oficjalnego protokołu lub protoko-

łów z zawodów, na których zawodnik osiągnął 
wymagany wynik lub wymagane wyniki, 

4) w przypadku gdy zawodnik reprezentuje klub 
sportowy lub stowarzyszenie opinię klubu spor-
towego, stowarzyszenia o wywiązywaniu się przez 
zawodnika z wykonania obowiązków w reprezen-
tacji kraju, na zawodach sportowych i zajęciach 
treningowych, 

5) podpis osoby upoważnionej do składania oświad-
czeń woli w imieniu władz klubu, stowarzyszenia, 

6) potwierdzenie przynależności klubowej lub do sto-
warzyszenia, 

7) podpis zainteresowanego zawodnika lub jego 
przedstawiciela ustawowego, 

8) pisemne uzasadnienie wniosku w przypadku gdy 
stypendium jest niezbędne do podniesienia pozio-
mu wyszkolenia, formy sportowej lub kontynuacji 
startów oraz załączenie uzasadniających taką po-
trzebę dokumentów takich jak np. zaświadczenia 
lekarskie, dokumentacje lecznicze, rehabilitacyjne, 
informacje o dochodach, zaświadczenie z uczelni, 
szkoły, 

9) oświadczenie zawodnika o nie pobieraniu innych 
stypendiów sportowych z innych źródeł. 

§ 7.  

1. Stypendia sportowe przyznaje Burmistrz Miasta Za-
kopane. 

2. Do rozpatrzenia i oceny wniosków o przyznanie sty-
pendium, Burmistrz Miasta powołuje Komisję złożo-
ną z trzech osób. 

3. Komisja dokonuje oceny merytorycznej i formalnej 
wniosków i przedkłada do Burmistrza Miasta proto-
kół wraz z analizą wniosków i propozycją kwot sty-
pendiów oraz okresu ich udzielenia. 

4. Rozpatrywane będą jedynie wnioski złożone 
w terminie, prawidłowo złożone i kompletne. 

5. Wnioski niekompletne pod względem formalnym nie 
podlegają uzupełnieniu i nie są rozpatrywane przez 
Komisję i Burmistrza. O wadliwości wniosku wnio-
skodawca zostanie powiadomiony pisemnie. 

§ 8.  

1. Burmistrz Miasta Zakopane rozpatruje wnioski 
w terminie do końca kwietnia. 

2. Kwota stypendium sportowego stanowi sumę rów-
nych rat miesięcznych za okres, na który stypendium 
zostało przyznane. 

3. Wysokość miesięcznej raty stypendium ustala się na 
poziomie od 100 złotych do 200 złotych. 

4. O sposobie rozpatrzenia każdego poprawnie zgłoszo-
nego wniosku Burmistrz zawiadamia Komisję Sportu 
i Turystyki Rady Miasta, Miejską Radę Sportu, wnio-
skodawcę oraz zawodnika. 

 

Rozdział II 
Tryb pozbawienia stypendium 

§ 9.  

1. Stypendium zostanie wstrzymywane zawodnikowi jeżeli: 

a) zaniedbuje on realizację programu szkoleniowego, 
b) został zawieszony w prawach członkowskich lub 

zawodniczych przez klub, stowarzyszenie, którego 
jest członkiem lub związek sportowy, którego li-
cencję posiada, 

c) wystąpił z klubu sportowego lub stowarzyszenia, 
o którym mowa w §3 ust. 3. 

2. Wstrzymanie stypendium następuje na wniosek klubu 
sportowego, stowarzyszenia, związku sportowego 
oraz z urzędu w przypadku uzyskania informacji 
o zaistnieniu jednej z sytuacji wskazanych w ust. 1. 

3. O wstrzymaniu wypłaty stypendium Burmistrz Miasta 
Zakopane powiadamia zawodnika, klub lub stowa-
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rzyszenie oraz Komisję Sportu i Turystyki Rady Mia-
sta i Miejską Radę Sportu. 

4. Wstrzymane stypendium z powodów wskazanych 
w ust. 1 przywraca się na wniosek klubu sportowe-
go, stowarzyszenia lub Miejskiej Rady Sportu. 

5. Za okres, w którym wstrzymano stypendium, świad-
czenie nie przysługuje. 

§ 10.  

1. Burmistrz pozbawia zawodnika stypendium w przy-
padku, jeżeli zawodnik: 

1) naruszył przepisy antydopingowe określone przez 
krajowe lub międzynarodowe organizacje sportowe, 

2) zaprzestał uprawiania sportu objętego programem 
szkolenia lub został dożywotnio zdyskwalifikowany, 

3) został wykluczony z grupy zawodników objętych 
programem szkolenia, 

4) podpisał kontrakt zawodowy, 
5) otrzymuje stypendium sportowe z innych źródeł, 
6) przeszedł do klubu lub stowarzyszenia z siedzibą 

poza terenem Miasta Zakopane, 
7) nie potwierdzi osiągniętego wysokiego poziomu 

sportowego w okresie jednego roku /sezonu star-
towego/, w którym następowała wypłata stypen-
dium, 

8) został prawomocnie skazany. 

2. Pozbawienie stypendium następuje od dnia następ-
nego po dniu zaistnienia jednej z przyczyn wymie-
nionych w ust. 1. 

3. O przypadkach wymienionych w ust. 1 klub sportowy 
zawodnika, stowarzyszenie bądź związek sportowy 
informuje Burmistrza natychmiast po ich zaistnieniu. 
Burmistrz może pozbawić stypendium również 
z urzędu w przypadku zaistnienia przesłanek wskaza-
nych w ust. 1. 

§ 11. Zawodnik, który jest czasowo niezdolny do 
uprawiania sportu, a niezdolność ta została potwierdzo-
na orzeczeniem lekarskim wydanym przez uprawnione-
go lekarza specjalistę w zakresie medycyny sportowej, 
może być wypłacane stypendium przez okres niezdol-
ności, nie dłużej jednak niż przez trzy miesiące, a w 
szczególnych przypadkach przez okres sześciu miesięcy. 

§ 12.  

1. Stypendium przyznane w oparciu o nieprawdziwe 
dane, podlega zwrotowi na rachunek budżetu Miasta 
Zakopane wskazany przez Burmistrza Miasta wraz 
z odsetkami, jak dla zaległości podatkowych liczo-
nych od dnia otrzymania nienależnego stypendium. 

2. Bieg terminu dla zwrotu nienależnego stypendium 
rozpoczyna się po upływie 7 dni od dnia doręczenia 
pisemnego żądania Burmistrza. 

 

DZIAŁ II 
NAGRODY I WYRÓŻNIENIA 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

§ 13.  

1. Nagroda i wyróżnienie jest wyrazem uznania dla: 

1) zawodników za prezentowany przez nich poziom 
i wyniki sportowe, 

2) trenerów i działaczy klubów sportowych zasłużo-
nych w osiąganiu wyników sportowych. 

§ 14.  

1. Nagroda jest jednorazowym świadczeniem pienięż-
nym wypłaconym z budżetu Gminy Miasta Zakopa-
ne w kwocie od 50zł do 2000zł. 

2. Wyróżnienie stanowi medal, puchar lub dyplom. 

3. Przyznanie nagrody lub wyróżnienia trenerowi lub 
działaczowi sportowemu nie jest uzależnione od 
uprzedniego lub równoczesnego przyznania nagrody 
lub wyróżnienia dla zawodnika. 

§ 15.  

1. Nagrodę lub wyróżnienie można przyznać zawodni-
kowi, który: 

1) w roku złożenia wniosku o nagrodę lub 
o wyróżnienie, albo w roku poprzednim osiągnął 
wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym 
międzynarodowym lub krajowym, 

2) reprezentuje postawę godną do naśladowania 
przez innych zawodników. 

2. Nagrodę lub wyróżnienie można przyznać trenerowi, 
który: 

1) przyczynił się do osiągnięcia przez zawodnika wy-
sokiego wyniku we współzawodnictwie sporto-
wym międzynarodowym lub krajowym, 

2) reprezentuje postawę godną do naśladowania 
przez zawodników, trenerów i działaczy sporto-
wych. 

3. Nagrodę lub wyróżnienie można przyznać działaczowi 
sportowemu, który: 

1) w okresie swojej pracy, wspomagał proces szkole-
nia sportowego i przyczynił się do uzyskania przez 
zawodnika wysokiego wyniku we współzawodnic-
twie sportowym międzynarodowym lub krajowym, 
przyczyniał się do rozwoju sportu w mieście, 

2) reprezentuje postawę godną do naśladowania 
przez zawodników, trenerów i działaczy sporto-
wych. 

4. Jednej i tej samej osobie w roku kalendarzowym 
można przyznać tylko jedną nagrodę. 
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Rozdział II 
Tryb przyznawania nagród i wyróżnień 

§ 16.  

1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody lub wyróżnienia 
może wystąpić: 

1) klub sportowy lub stowarzyszenie zrzeszające za-
wodnika, trenera, lub działacza sportowego, 

 
2) członek Komisji Sportu i Turystyki Rady Miasta, 
3) członek Miejskiej Rady Sportu, 
4) właściwy polski związek sportowy lub okręgowy 

związek sportowy, 
5) dyrektor placówki oświatowej lub kulturalnej, 
6) Zastępca Burmistrza Miasta Zakopane. 

2. Wniosek o przyznanie nagrody lub wyróżnienia po-
winien zawierać: 

1) imię i nazwisko, 
2) określenie wnioskodawcy, 
3) adres wnioskodawcy, 
4) opinię właściwego klubu sportowego, stowarzy-

szenia w sprawie przyznania wnioskowanej na-
grody lub wyróżnienia (nie dotyczy zawodników, 
trenerów lub działaczy sportowych nie zrzeszo-
nych w dniu złożenia wniosku), 

5) opis wysokiego wyniku sportowego we współ-
zawodnictwie sportowym międzynarodowym 
lub krajowym osiągniętego przez zawodnika 
zgodny z kryteriami określonymi w § 1 ust. 4, 

6) uzasadnienie proponowanej nagrody lub wyróż-
nienia. 

3. Wnioski o przyznanie nagrody lub wyróżnienia składa 
się do Burmistrza Miasta Zakopane. 

4. Wnioski należy składać do 30 kwietnia danego roku. 

§ 17.  

1. Burmistrz Miasta Zakopane rozpatruje wnioski 
w terminie do 31 maja danego roku. 

2. Do rozpatrzenia i oceny wniosków Burmistrz Miasta 
powołuje Komisję złożoną z trzech osób. 

3. Komisja dokonuje oceny merytorycznej i formalnej 
wniosków i przedkłada do Burmistrza Miasta proto-
kół wraz z analizą wniosków, propozycją nagród 
i wyróżnień. 

4. Rozpatrywane będą jedynie wnioski złożone 
w terminie, prawidłowo złożone i kompletne. 

5. Wnioski niekompletne pod względem formalnym nie 
podlegają uzupełnieniu i nie są rozpatrywane przez 
Komisję i Burmistrza. O wadliwości wniosku wnio-
skodawca zostanie powiadomiony pisemnie przez 
Komisję. 

6. Wniosek nie podlega rozpatrzeniu w przypadku wyco-
fania go przez wnioskodawcę. 

§ 18.  

1. Nagrody dla zawodników dzieli się na kategorie 
w zależności od rangi krajowych lub międzynarodo-
wych zawodów sportowych i przyznaje się punkty za 
zdobyte medale i zajęte miejsca. Poniższa tabela 
charakteryzuje system: 

 
 

Rodzaj imprezy Miejsce I - III IV - VIII IX - XVI Suma pkt. Uwagi 

IO, MŚ Sen. PŚ I 3 pkt; II 2,5 pkt; III 2 pkt; 1,5 pkt. 1 pkt.  Drużynowo 50% 

MŚ Jun. I 1,5 pkt; II 1 pkt; III 0,8 pkt 0,5 pkt.    

ME Sen. ME Jun. PK, Un-
iwersjada 

I 1,3 pkt; II 1 pkt; III 0,8 pkt 0,4 pkt.    

MP Sen. MMP I 1,2 pkt; II 0,8 pkt; III 0,6 pkt     

MP Jun. OOM I 0,6 pkt; II 0,5 pkt; III 0,4 pkt     

MP Mł, OZD /F/ PP /finał/ I 0,4 pkt; II 0,3 pkt III 0,2 pkt     

 
Objaśnienie: 

I – indywidualnie 

D – drużynowo / sztafety 

IO – Igrzyska Olimpijskie 

MŚ Sen. – Mistrzostwa Świata Seniorów 

PŚ – Puchar Świata 

MŚ Jun. – Mistrzostwa Świata Juniorów 

ME – Mistrzostwa Europy 

ME Jun. – Mistrzostwa Europy Juniorów 

PK – Puchar Kontynentalny 

U - Uniwersjada 

MP Sen. – Mistrzostwa Polski Seniorów 

MMP – Młodzieżowe Mistrzostwa Polski 

MP Jun. – Mistrzostwa Polski Juniorów 

OOM – Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży 

MP Mł. – Mistrzostwa Polski Młodzików 

OZD /F/ – Ogólnopolskie Zawody Dzieci /Finał/ 

PP – Puchar Polski /końcowa klasyfikacja/ 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Małopolskiego Nr 131 – 6005 – Poz. 1089,1090 
 

a) Do nagrody wliczane są 3 najlepsze wyniki spor-
towe w danym sezonie uzyskane przez zawodni-
ka, za które sumuje się ilość punktów przelicze-
niowych. 

b) Wyniki uzyskane w konkurencjach drużynowych 
/sztafety/ punktowane są w częściach odpowia-
dających ilości zawodników w druży-
nie/sztafecie. 

c) Kwota przeznaczona w budżecie na nagrody dla 
zawodników dzielona jest przez ogólną ilość wyli-
czonych punktów przeliczeniowych aby otrzymać 
wartość jednego punktu w złotych. Następnie wy-
licza się wartość indywidualnej kwoty dla po-
szczególnych zawodników. 

2. Wartość nagrody dla trenera działacza sportowego 
każdorazowo ustala Burmistrz. 

§ 19. W przypadkach uzasadnionych szczególnymi 
okolicznościami nagroda lub wyróżnienie może być 
przyznana w trakcie roku kalendarzowego z inicjatywy 
Burmistrza. 

§ 20.  

1. Po przyznaniu nagrody lub wyróżnienia Burmistrz 
zawiadamia nagrodzonego (wyróżnionego) oraz 
wnioskodawcę informując jednocześnie o terminie 
uroczystego wręczenia nagród i wyróżnień. 

2. Sposób wypłaty przyznanej nagrody uzgadniany jest 
z nagrodzonym. 

§ 21. Przepisy niniejszego Regulaminu w zakresie 
możliwości ubiegania się o przyznania przewidzianych 
w nim nagród i wyróżnień nie stanowią podstawy do 
roszczeń zawodników, trenerów i działaczy ani zobowią-
zań organów Gminy Miasta Zakopane do ich przyzna-
wania tym osobom. Przepis ten nie zwalnia z obowiązku 
wypłaty przyznanych nagród oraz obowiązku udzielenia 
przyznanych wyróżnień. 

 

 Przewodniczący Rady  
Jerzy Zacharko 
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UCHWAŁA NR V/67/2011 
 RADY MIASTA ZAKOPANE 

 z dnia 24 lutego 2011 r. 

w sprawie okreņlenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalnoņci 
Pożytku Publicznego w Zakopanem 

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, ze zm. w zw. z art. 41g 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności po-
żytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. 
Nr 96 poz. 873), oraz na podstawie uchwały 
Nr LX/963/2010 Rady Miasta Zakopane z dnia 
30 września 2010 r. w sprawie: wprowadzenia Regu-
laminu Konsultacji z organizacjami pozarządowymi 
i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.5 ustawy 
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, 
projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach 
dotyczących działalności statutowej tych organizacji  

Rada Miasta Zakopane uchwala co następuje:  

§ 1. Określa się tryb powoływania członków oraz 
organizację i tryb działania Gminnej Rady Działalno-
ści Pożytku Publicznego w Zakopanem, zgodnie 
z Regulaminem Gminnej Rady Działalności Pożytku 
Publicznego w Zakopanem, stanowiącym załącznik nr 
1 do niniejszej ustawy. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta Zakopane. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Małopolskiego. 

 Przewodniczący Rady  
Jerzy Zacharko 
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Załącznik 
do uchwały Nr V/67/2011 

Rady Miasta Zakopane 

z dnia 24 lutego 2011 r. 
 

Regulamin Gminnej Rady Działalnoņci Pożytku 
Publicznego w Zakopanem 

§ 1. Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta 
Zakopane powołuje Burmistrz Miasta Zakopane 
w liczbie 24 członków, w tym: 

1) 5 przedstawicieli Rady Miasta Zakopane, 
2) 7 przedstawicieli Burmistrza Miasta Zakopane (z za-

kresu: pomocy społecznej; kultury fizycznej i sportu; 
edukacji, oświaty i wychowania; kultury sztuki, ochro-
ny dóbr kultury i tradycji; profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych; profilaktyki i rozwiązywa-
nia problemów przeciwdziałania narkomanii; ochrony 
środowiska) 

3) 12 przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz 
podmiotów wymienionych w art. 3. ust.3 ustawy 
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, 
z których każdy ma poparcie co najmniej 5 organizacji 
pozarządowych lub podmiotów określonych 
w art. 3 ust.3 ustawy. 

§ 2.  

1. Przedstawicieli Rady Miasta Zakopane wybiera Rada 
Miasta Zakopane. 

2. Przedstawicieli Burmistrza Miasta Zakopane wskazuje 
Burmistrz Miasta Zakopane. 

3. Kandydatów do Rady z ramienia organizacji pozarzą-
dowych zgłaszają pisemnie te organizacje. 

4. Zgłoszenie podpisane przez osoby uprawnione do 
reprezentowania danej organizacji powinno zawierać: 

1) nazwę i siedzibę organizacji zgłaszającej 
z dokładnymi danymi teleadresowymi, 

2) imię i nazwisko kandydata, adres zameldowania, 
numer telefonu oraz adres e-mail, 

3) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na 
przetwarzanie danych osobowych w celach zwią-
zanych z wyborami i pracą Rady. 

5. Wyłonienie kandydatów na członków Rady reprezen-
tujących organizacje pozarządowe następuje na za-
sadach określonych w § 3 niniejszej uchwały. 

§ 3.  

1. W przypadku zgłoszenia więcej niż 12 kandydatów 
z organizacji pozarządowych, przeprowadza się tajne 
głosowanie wśród zgłoszonych kandydatów. 

2. Każdy z kandydatów głosuje na 12 spośród zgłoszo-
nych przedstawicieli organizacji pozarządowych. 

3. Na członków Rady wyłonieni zostają kandydaci, któ-
rzy zdobyli największą ilość głosów. 

4. Tajne głosowanie odbywa się w miejscu wyznaczo-
nym przez Burmistrza Miasta Zakopane. 

§ 4.  

1. Termin zgłoszenia kandydatów wynosi 14 dni od 
daty opublikowania ogłoszenia dot. powołania Ra-
dy Pożytku Publicznego przez Burmistrza Miasta 
Zakopane 

2. Powołanie Rady następuje w terminie 30 dni od 
daty opublikowania ogłoszenia dot. powołania Ra-
dy Pożytku Publicznego przez Burmistrza Miasta 
Zakopane. 

§ 5.  

1. Burmistrz odwołuje członka Rady przed upływem 
kadencji 

1) na jego wniosek; 
2) w przypadku skazania członka Rady prawomoc-

nym wyrokiem za przestępstwo popełnione 
umyślnie; 

3) z własnej inicjatywy w przypadku swoich przed-
stawicieli; 

4) w wyniku uchwały Rady Miasta Zakopane lub sta-
tutowego organu organizacji czy podmiotu wska-
zanego w § 1 pkt. 3, która odwołuje jej przedsta-
wicielowi mandat do działania w Radzie; 

5) jeżeli stał się trwale niezdolny do pełnienia obo-
wiązków członka Rady z powodu choroby stwier-
dzonej orzeczeniem lekarskim; 

6) w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności 
na trzech kolejnych posiedzeniach Rady. 

2. W razie śmierci lub odwołania członka Rady Burmistrz 
uzupełnia skład Rady na okres do końca kadencji 
zgodnie z § 1. 

§ 6. Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta 
Zakopane, zwana dalej „Radą”, jest organem konsulta-
cyjnym i opiniodawczym powoływanym przez Burmi-
strza Miasta Zakopane na wniosek organizacji pozarzą-
dowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r., o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U z 2003r. 
Nr 96 poz.873 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, prowa-
dzących działalność na terenie gminy. 

§ 7. Do zadań Rady należy w szczególności: 

1) opiniowanie projektów strategii rozwoju miasta; 
2) opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miej-

scowego dotyczących sfery zadań publicznych, 
o których mowa w art. 4 ustawy oraz programów 
współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 Ustawy; 
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3) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjono-

wania organizacji pozarządowych oraz podmiotów 
wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy; 

4) udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku 
sporów między organami administracji publicznej 
a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy; 

5) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań pu-
blicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji 
przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wy-
mienione a art. 3. ust. 3 ustawy. 

§ 8. Termin wyrażania przez Radę opinii wynosi 
14 dni od dnia doręczenia odpowiednio programu 
współpracy oraz projektu strategii rozwoju miasta. Nie-
przedstawienie opinii w terminie oznacza rezygnację 
z prawa do jej wyrażania. 

§ 9. Kadencja Rady trwa dwa lata, przy czym czło-
nek Rady nie może pełnić funkcji dłużej niż 2 kolejne 
kadencje. 

Każdy kandydat musi złożyć pisemną zgodę na pra-
cę w Radzie. 

§ 10.  

1. Rada wybiera ze swojego grona, w głosowaniu jaw-
nym bezwzględną większością głosów w obecności 
co najmniej połowy członków Rady, przewodniczą-
cego i wiceprzewodniczącego. 

2. Kandydatów na przewodniczącego i wiceprzewodni-
czącego Rady, zgłasza co najmniej 1/3 członków Rady. 

3. Odwołanie przewodniczącego bądź wiceprzewodni-
czącego następuje w takim samym trybie, co ich 
powołanie. 

§ 11. Rada pracuje na posiedzeniach. 

1. Posiedzenia Rady zwoływane są przez przewodniczą-
cego lub na wniosek co najmniej 1/3 członków Rady, 
z tym że pierwsze posiedzenie Rady zwołuje Bur-
mistrz Miasta Zakopane. 

2. Posiedzenia Rady odbywają się nie rzadziej niż raz na 
kwartał. 

3. Pracami Rady kieruje przewodniczący Rady, a w cza-
sie jego nieobecności wiceprzewodniczący. 

4. Z każdego posiedzenia Rady sporządzany jest proto-
kół. Protokół sporządzany jest przez Wydział Kultury 
i Popularyzacji Zakopanego Urzędu Miasta Zakopa-
ne. 

5. Protokół podpisuje Przewodniczący Rady. 

§ 12. Rada podejmuje decyzje w postaci uchwał, 
stanowisk i opinii, zwykłą większością głosów, 
w obecności co najmniej połowy członków Rady. 

§ 13. Każdy członek Rady, przed rozpoczęciem 
w niej działalności, jest zobowiązany do złożenia pisem-
nego oświadczenia o niekaralności za przestępstwa 
umyślne. 

§ 14. Za pracę w Radzie nie przysługuje wynagro-
dzenie. 

§ 15. Obsługę administracyjno – biurową Rady za-
pewnia Urząd Miasta Zakopane. 

  
Przewodniczący Rady  

Jerzy Zacharko 
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ANEKS NR 3 
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 

 z dnia 22 lutego 2011 r. 

do Porozumienia Miĉdzygminnego zawartego w dniu 12 sierpnia 2008 roku (Nr W/V/121/ZDiT/1/08) w sprawie: 
powierzenia przez Gminĉ Skała oraz przyjĉcia przez Gminĉ Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych 

w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach okreņlonych w Porozumieniu.  

 
zawarty w dniu 22 lutego 2011 roku, pomiędzy: Gminą 
Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie, Plac Wszystkich 
Świętych 3/4, reprezentowaną przez: Jacka Majchrow-
skiego – Prezydenta Miasta Krakowa zwaną w dalszej 
części niniejszego aneksu „Miastem” a Miastem 
i Gminą Skała z siedzibą w Skale, Rynek 29, reprezen-
towaną przez: Tadeusza Durłak – Burmistrza Miasta 
i Gminy Skała zwaną w dalszej części niniejszego anek-
su „Gminą”.  

§ 1. Niniejszy aneks zostaje zawarty w związku: 
a) z ustaleniem na rok 2011 szczegółowych parametrów 
usług przewozowych, określonych w załączniku Nr 2, 
b) z określeniem zwaloryzowanej na podstawie 
§ 3 ust. 3 i 7 Porozumienia stawki za 1 wozokm. obowią-
zującej od dnia 1 stycznia 2011 roku, c) ze zmianą 
brzmienia § 4 ust.1 oraz ust. 2. 

§ 2. W § 3 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Stawka za 
1 wozokm od 1 stycznia 2011 roku wynosi 5,17 zł.” 
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§ 3. Wprowadza się zmieniony niniejszym aneksem 
Załącznik Nr 2 do Porozumienia. 

§ 4. Zmieniony w ramach niniejszego Aneksu Za-
łącznik Nr 2 do Porozumienia stanowi integralną część 
Aneksu. 

§ 5. W § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Miesięcz-
ne kwoty, stanowiące udział Gminy w kosztach realizacji 
przedmiotu niniejszego Porozumienia naliczane będą 
w oparciu o miesięczny plan wozokilometrów (wg zał. 
nr 2) odrębnie dla każdego miesiąca i przekazywane 
będą przez Gminę z góry w terminie do dnia 25 każdego 
miesiąca na rachunek bankowy Miasta.” 

§ 6. W § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Ostatecz-
ne rozliczenie należności za dany miesiąc, wynikające 
z faktycznie wykonanych wozokilometrów na rzecz 

Gminy, Miasto przedstawi Gminie do 20 dnia następne-
go miesiąca. W przypadku wykazania niedopłaty lub 
nadpłaty Gmina uwzględni kwotę rozliczenia 
w najbliższej transzy przekazywanej Miastu w ramach 
należności określonej w ust. 1.” 

§ 7. Treść Aneksu nr 3 do Porozumienia Międzyg-
minnego zawartego w dniu 12 sierpnia 2008 roku 
(Nr W/V/121/ZDiT/1/08) podlega publikacji w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Małopolskiego. 

§ 8. Aneks sporządzono w czterech jednobrzmią-
cych egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron. 

 

 Prezydent Miasta Krakowa  
Jacek Majchrowski 
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do aneksu Nr 3 
Prezydenta Miasta Krakowa 
z dnia 22 lutego 2011 r. 

 
PLAN WOZOKILOMETRÓW W 2011 ROKU OBJĈTY FINANSOWANIEM PRZEZ MIASTO I GMINĈ SKAŁA  
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ANEKS NR 6 
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 

 z dnia 22 lutego 2011 r. 

do Porozumienia Miĉdzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/250/ZDiT/12/2007) 
w sprawie: powierzenia przez Gminĉ Michałowice oraz przyjĉcia przez Gminĉ Miejską Kraków wykonywania 

zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach okreņlonych 
w Porozumieniu.  

zawarty w dniu 22 lutego 2011 roku, pomiędzy: Gminą 
Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie, Plac Wszystkich 
Świętych 3/4, reprezentowaną przez: Jacka Majchrow-
skiego – Prezydenta Miasta Krakowa zwaną w dalszej 
części niniejszego aneksu „Miastem” a Gminą Micha-
łowice z siedzibą w Michałowicach, Plac Józefa Piłsud-
skiego 1, reprezentowaną przez: Antoniego Rumiana – 
Wójta Gminy Michałowice, zwaną w dalszej części ni-
niejszego aneksu „Gminą”.  

§ 1. Niniejszy aneks zostaje zawarty w związku: 
a) z ustaleniem na rok 2011 szczegółowych parametrów 
usług przewozowych, określonych w załączniku Nr 2, 
b) z określeniem zwaloryzowanej na podstawie 
§ 3 ust. 3 i 7 Porozumienia stawki za 1 wozokm. obowią-
zującej od dnia 1 stycznia 2011 roku, c) ze zmianą 
brzmienia § 4 ust.1 oraz ust. 2. 

§ 2. W § 3 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Stawka za 
1 wozokm od 1 stycznia 2011 roku wynosi 5,17 zł.” 

§ 3. W § 3 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „ 5. Wskaźnik 
udziału Gminy w kosztach wykonywania usług, 
o których mowa w ust. 1 od dnia 1 stycznia 2011 r. wy-
nosi: - 35 % w odniesieniu do wozokilometrów określo-
nych w Części Ia tabeli Załącznika Nr 2, - 50 % 
w odniesieniu do wozokilometrów określonych w Części 
Ib tabeli Załącznika Nr 2.” 

§ 4. Wprowadza się zmieniony niniejszym aneksem 
Załącznik Nr 2 do Porozumienia. 

§ 5. Zmieniony w ramach niniejszego Aneksu Za-
łącznik Nr 2 do Porozumienia stanowi integralną część 
Aneksu. 

§ 6. W § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Miesięcz-
ne kwoty, stanowiące udział Gminy w kosztach realizacji 
przedmiotu niniejszego Porozumienia naliczane będą 
w oparciu o miesięczny plan wozokilometrów (wg zał. 
nr 2) odrębnie dla każdego miesiąca i przekazywane 
będą przez Gminę z góry w terminie do dnia 25 każdego 
miesiąca na rachunek bankowy Miasta.” 

§ 7. W § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Ostatecz-
ne rozliczenie należności za dany miesiąc, wynikające 
z faktycznie wykonanych wozokilometrów na rzecz 
Gminy, Miasto przedstawi Gminie do 20 dnia następne-
go miesiąca. W przypadku wykazania niedopłaty lub 
nadpłaty Gmina uwzględni kwotę rozliczenia 
w najbliższej transzy przekazywanej Miastu w ramach 
należności określonej w ust. 1.” 

§ 8. Treść Aneksu nr 6 do Porozumienia Międzyg-
minnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku 
(Nr W/V/250/ZDiT/12/2007) podlega publikacji 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. 

§ 9. Aneks sporządzono w czterech jednobrzmią-
cych egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron. 

 

 Prezydent Miasta Krakowa  
Jacek Majchrowski 
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do aneksu Nr 6 
Prezydenta Miasta Krakowa 
z dnia 22 lutego 2011 r. 
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• Informacja o warunkach rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urzĉdowego: 
Dziennik rozpowszechniany jest w drodze prenumeraty pełnej lub ograniczonej. 

Reklamacje z powodu nieotrzymania poszczególnych numerów w prenumeracie pełnej 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 Urzĉdowego 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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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. 
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