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Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 169

 6481 

2025

Poz. 2025

Dzia³ drugi - Organizacja domu pomocy spo³ecznej

Zarz¹dzenie Nr 171/04
Wojewody Ma³opolskiego
z dnia 22 czerwca 2004 r.

a

w sprawie podania do publicznej wiadomoci rejestru domów pomocy spo³ecznej.

b
c

Na podstawie art. 15 pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o administracji rz¹dowej w województwie (Dz. U. z 2001 r. Nr 80
poz. 872, Nr 128, poz. 1407; z 2002 r. Nr 37 poz. 329, Nr 41
poz. 365, Nr 62 poz. 558, Nr 89 poz. 804 i Nr 200 poz. 1688;
z 2003 r. Nr 52 poz. 450, Nr 137 poz. 1352, Nr 149 poz. 1452;
z 2004 r. Nr 33 poz. 287), w zwi¹zku z art. 22 ust. 4 i art. 57 ust. 6
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej (Dz. U.
Nr 64 poz. 593, Nr 99 poz. 1001) zarz¹dza siê, co nastêpuje:
§1

d
e

Informacja o z³o¿eniu do akt
rejestrowych regulaminu
lub statutu domu i wprowadzonych zmianach
Imiê i nazwisko dyrektora domu
Nazwy i okrelenie filii domu
pomocy spo³ecznej maj¹cych
siedzibê poza lokalizacj¹ domu
Informacje dotycz¹ce
po³¹czenia, przekszta³cenia
lub likwidacji domu
Uwagi

Numer kolejny wpisu
Data wpisu
Nazwa DPS
oraz jego siedziba

Zarz¹dzenie podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Ma³opolskiego.

d

Typ domu

§3

e
f

Obszar dzia³ania
Liczba miejsc
przeznaczonych
dla mieszkañców
Organ
prowadz¹cy dom

§2

Zarz¹dzenie niniejsze wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania.
Wojewoda Ma³opolski: J. Adamik
Za³¹cznik
do Zarz¹dzenia Nr 171/04
Wojewody Ma³opolskiego
z dnia 22 czerwca 2004 r.
Rejestr Domów Pomocy Spo³ecznej
Województwa Ma³opolskiego
(stan na dzieñ 1 czerwca 2004 roku.)

g
h
i

Dzia³ pierwszy - Oznaczenie domu pomocy spo³ecznej

g
h
i

XXX

Numer kolejny wpisu
Data wpisu
Nazwa DPS
oraz jego siedziba
Typ domu
Obszar dzia³ania
Liczba miejsc
przeznaczonych
dla mieszkañców
Organ
prowadz¹cy dom
Organ sprawuj¹cy
nadzór nad domem
Uwagi

002
19.12.2003 r.
Dom Pomocy Spo³ecznej, ul. Karolina 14d, 32-700 Bochnia
dla 85 osób starych oraz 50 osób
przewlekle psychicznie chorych
placówka o zasiêgu powiatowym
135
Starosta Powiatu Bocheñskiego
Starosta Powiatu Bocheñskiego
Decyzja nr PS.III.9013/9/03

Organ sprawuj¹cy
nadzór nad domem
Uwagi

001
13.04.2001r.
DPS dla dzieci m³odzie¿y niepe³nosprawnej intelektualnie Zgromadzenia Sióstr S³u¿ebniczek
NMP-NP., ul. Starowiejska 6, 32800 Brzesko
dla dzieci i m³odzie¿y niepe³nosprawnych intelektualnie
placówka o zasiêgu powiatowym
50
Zgromadzenie Sióstr S³u¿ebniczek NMP Prowincja Tarnowska
ul. Mocickiego 18, 33-100Tarnów
Starosta Powiatu Brzeskiego
Decyzja nr ZD.IV.9013/37/01

Dzia³ drugi - Organizacja domu pomocy spo³ecznej
a

Ksiêga Rejestrowa Domu Pomocy Spo³ecznej PS.III.9014-27-03

e
f

XXX

Ksiêga Rejestrowa Domu Pomocy Spo³ecznej ZD.IV.9014/2/01

a
b
c

d

Barbara Ha³as
XXX

Dzia³ pierwszy - Oznaczenie domu pomocy spo³ecznej

Podaje siê do publicznej wiadomoci rejestr domów pomocy spo³ecznej, dzia³aj¹cych na obszarze województwa ma³opolskiego, w brzmieniu stanowi¹cym za³¹cznik do niniejszego
zarz¹dzenia.

a
b
c

12.11.2003 r.

b
c
d
e

Informacja o z³o¿eniu do akt
rejestrowych regulaminu
lub statutu domu i wprowadzonych zmianach
Imiê i nazwisko dyrektora domu
Nazwy i okrelenie filii domu
pomocy spo³ecznej maj¹cych
siedzibê poza lokalizacj¹ domu
Informacje dotycz¹ce
po³¹czenia, przekszta³cenia
lub likwidacji domu
Uwagi

26.02.2001r.

Siostra El¿bieta Sikora
XXX
XXX
XXX

Ksiêga Rejestrowa Domu Pomocy Spo³ecznej PS.III.9014/6/03
Dzia³ pierwszy - Oznaczenie domu pomocy spo³ecznej
a
b

Numer kolejny wpisu
Data wpisu

003
30.06.2003 r.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 169
c
d
e
f
g
h
i

Nazwa DPS
oraz jego siedziba
Typ domu
Obszar dzia³ania
Liczba miejsc
przeznaczonych
dla mieszkañców
Organ
prowadz¹cy dom
Organ sprawuj¹cy
nadzór nad domem
Uwagi

 6482 

Dom Pomocy Spo³ecznej w P³azie
32-552 P³aza ul. Wiosny Ludów 4
dla osób przewlekle psychicznie
chorych
placówka o zasiêgu powiatowym
110

b
c
d
e

d
e

Dzia³ pierwszy - Oznaczenie domu pomocy spo³ecznej
a
b
c

Numer kolejny wpisu
Data wpisu
Nazwa DPS
oraz jego siedziba

30.06.2003 r.
d

Typ domu

Kazimiera
¯mudziñska
XXX

e
f

XXX

g

Obszar dzia³ania
Liczba miejsc
przeznaczonych
dla mieszkañców
Organ
prowadz¹cy dom

XXX

h

Ksiêga Rejestrowa Domu Pomocy Spo³ecznej ZD.IV.9014/4/01
Dzia³ pierwszy - Oznaczenie domu pomocy spo³ecznej

Typ domu
Obszar dzia³ania
Liczba miejsc
przeznaczonych
dla mieszkañców
Organ
prowadz¹cy dom

g

h
i

Organ sprawuj¹cy
nadzór nad domem
Uwagi

001
11.04.2001r.
Dom Radosnej Staroci im. Jana Paw³a II Kupienin 35, 33-221
Mêdrzechów
dla osób starych
placówka o zasiêgu powiatowym
70
Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Wynagradzaj¹cych Najwiêtszemu Obliczu Pana Naszego Jezusa Chrystusa z siedzib¹ w Rzymie
Starosta Powiatu D¹browskiego
Decyzja nr ZD.IV.9013/19/01

Dzia³ drugi - Organizacja domu pomocy spo³ecznej
a

b

XXX

Decyzja nr ZD.IV.9013/13/01

i

d
e
f

XXX

Ksiêga Rejestrowa Domu Pomocy Spo³ecznej PS.III.9014/10/02

Nazwy i okrelenie filii domu
pomocy spo³ecznej maj¹cych
siedzibê poza lokalizacj¹ domu
Informacje dotycz¹ce
po³¹czenia, przekszta³cenia
lub likwidacji domu
Uwagi

Numer kolejny wpisu
Data wpisu
Nazwa DPS
oraz jego siedziba

XXX

Starosta Powiatu Chrzanowskiego

Informacja o z³o¿eniu do akt
rejestrowych regulaminu
lub statutu domu i wprowadzonych zmianach
Imiê i nazwisko dyrektora domu

a
b
c

Nazwy i okrelenie filii domu
pomocy spo³ecznej maj¹cych
siedzibê poza lokalizacj¹ domu
Informacje dotycz¹ce
po³¹czenia, przekszta³cenia
lub likwidacji domu
Uwagi

Starosta Powiatu Chrzanowskiego

Dzia³ drugi - Organizacja domu pomocy spo³ecznej
a

c

Poz. 2025

Informacja o z³o¿eniu do akt
rejestrowych regulaminu
lub statutu domu i wprowadzonych zmianach
Imiê i nazwisko dyrektora domu

15.02.2001r.

Siostra. Domitilla
Albina Poli

Organ sprawuj¹cy
nadzór nad domem
Uwagi

002
13.09.2002 r.
Dom Pomocy Spo³ecznej
im. w. Brata Alberta, ul. w. Br.
A Chmielowskiego 16, 33-200
D¹browa Tarnowska
dla osób przewlekle somatycznie chorych
placówka o zasiêgu powiatowym
33
CARITAS Diecezji Tarnowskiej
ul. Sowiñskiego 8/3, 33-100 Tarnów
Starosta PowiatuTarnowskiego
Decyzja nr ZD.IV.9013/75/01

Dzia³ drugi - Organizacja domu pomocy spo³ecznej
a

b
c
d
e

Informacja o z³o¿eniu do akt
rejestrowych regulaminu
lub statutu domu i wprowadzonych zmianach
Imiê i nazwisko dyrektora domu
Nazwy i okrelenie filii domu
pomocy spo³ecznej maj¹cych
siedzibê poza lokalizacj¹ domu
Informacje dotycz¹ce
po³¹czenia, przekszta³cenia
lub likwidacji domu
Uwagi

13.09.2002 r.

Urszula Mróz
XXX
XXX
XXX

Ksiêga Rejestrowa Domu Pomocy Spo³ecznej ZD.IV.9014/6/01
Dzia³ pierwszy - Oznaczenie domu pomocy spo³ecznej
a
b
c
d
e
f

Numer kolejny wpisu
Data wpisu
Nazwa DPS
oraz jego siedziba
Typ domu
Obszar dzia³ania
Liczba miejsc
przeznaczonych
dla mieszkañców

001
28.03.2001r.
Dom Pomocy Spo³ecznej, ul. Michalusa 14, 38-320 Gorlice
dla osób przewlekle somatycznie chorych
placówka o zasiêgu powiatowym
130

Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 169
g
h
i

Organ
prowadz¹cy dom
Organ sprawuj¹cy
nadzór nad domem
Uwagi

 6483 

Starosta Powiatu Gorlickiego
Starosta Powiatu Gorlickiego
Decyzja nr ZD.IV.9013/3/01

Dzia³ drugi - Organizacja domu pomocy spo³ecznej
a

b
c
d
e

Informacja o z³o¿eniu do akt
rejestrowych regulaminu
lub statutu domu i wprowadzonych zmianach
Imiê i nazwisko dyrektora domu
Nazwy i okrelenie filii domu
pomocy spo³ecznej maj¹cych
siedzibê poza lokalizacj¹ domu
Informacje dotycz¹ce
po³¹czenia, przekszta³cenia
lub likwidacji domu
Uwagi

01.03.2001r.

Wies³aw Bojkowski
XXX

Ksiêga Rejestrowa Domu Pomocy Spo³ecznej PS.III.9014-5-04
Dzia³ pierwszy - Oznaczenie domu pomocy spo³ecznej
a
b
c
d
e
f
g
h

XXX
XXX

i

Ksiêga Rejestrowa Domu Pomocy Spo³ecznej PS.III.9014/10/03

a
b
c
d
e
f
g
h
i

Numer kolejny wpisu
Data wpisu
Nazwa DPS
oraz jego siedziba
Typ domu
Obszar dzia³ania
Liczba miejsc
przeznaczonych
dla mieszkañców
Organ
prowadz¹cy dom
Organ sprawuj¹cy
nadzór nad domem
Uwagi

003
14.07.2003 r.
Dom Pomocy Spo³ecznej, ul. Sienkiewicza 30, 38-320 Gorlice
dla osób starych
placówka o zasiêgu powiatowym
96

b
c
d
e

Obszar dzia³ania
Liczba miejsc
przeznaczonych
dla mieszkañców
Organ
prowadz¹cy dom
Organ sprawuj¹cy
nadzór nad domem
Uwagi

003
7.04.2004 r.
Dom Pomocy Spo³ecznej, Klimkówka 67, 38-312 Ropa
dla osób przewlekle somatycznie chorych
placówka o zasiêgu powiatowym
62
Starosta Powiatu Gorlickiego
Starosta Powiatu Gorlickiego
Decyzja nr ZD.IV.9013/11/01

b
c
d
e

Informacja o z³o¿eniu do akt
rejestrowych regulaminu
lub statutu domu i wprowadzonych zmianach
Imiê i nazwisko dyrektora domu
Nazwy i okrelenie filii domu
pomocy spo³ecznej maj¹cych
siedzibê poza lokalizacj¹ domu
Informacje dotycz¹ce
po³¹czenia, przekszta³cenia
lub likwidacji domu
Uwagi

7.04.2004 r.

Ewa Pacak
XXX
XXX
XXX

Starosta Powiatu Gorlickiego

Ksiêga Rejestrowa Domu Pomocy Spo³ecznej PS.III.9014/1/02

Starosta Powiatu Gorlickiego

Dzia³ pierwszy - Oznaczenie domu pomocy spo³ecznej

Decyzja nr ZD.IV.9013/23/01

Dzia³ drugi - Organizacja domu pomocy spo³ecznej
a

Numer kolejny wpisu
Data wpisu
Nazwa DPS
oraz jego siedziba
Typ domu

Dzia³ drugi - Organizacja domu pomocy spo³ecznej
a

Dzia³ pierwszy - Oznaczenie domu pomocy spo³ecznej

Poz. 2025

Informacja o z³o¿eniu do akt
rejestrowych regulaminu
lub statutu domu i wprowadzonych zmianach
Imiê i nazwisko dyrektora domu
Nazwy i okrelenie filii domu
pomocy spo³ecznej maj¹cych
siedzibê poza lokalizacj¹ domu
Informacje dotycz¹ce
po³¹czenia, przekszta³cenia
lub likwidacji domu
Uwagi

14.07.2003 r.

Andrzej Welc
XXX
XXX

a
b
c

Numer kolejny wpisu
Data wpisu
Nazwa DPS
oraz jego siedziba

d
e
f

Typ domu
Obszar dzia³ania
Liczba miejsc
przeznaczonych
dla mieszkañców
Organ
prowadz¹cy dom
Organ sprawuj¹cy
nadzór nad domem
Uwagi

g
h
i

002
20.03.2002r.
Dom Pomocy Spo³ecznej Seniora Naftowca, ul. Kluzeka 6, 31-222
Kraków
dla osób starych
placówka o zasiêgu powiatowym
100
Prezydent Miasta Krakowa
Prezydent Miasta Krakowa
Decyzja nr ZD.IV.9013/42/01

XXX
Dzia³ drugi - Organizacja domu pomocy spo³ecznej
a

Informacja o z³o¿eniu do akt
rejestrowych regulaminu
lub statutu domu i wprowadzonych zmianach

19.03.2002 r.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 169
b
c
d
e

Imiê i nazwisko dyrektora domu
Nazwy i okrelenie filii domu
pomocy spo³ecznej maj¹cych
siedzibê poza lokalizacj¹ domu
Informacje dotycz¹ce
po³¹czenia, przekszta³cenia
lub likwidacji domu
Uwagi

 6484 

Piotr Zieliñski
XXX

Ksiêga Rejestrowa Domu Pomocy Spo³ecznej ZD.IV.9014/10/01
Dzia³ pierwszy - Oznaczenie domu pomocy spo³ecznej
a
b
c
d
e
f
g
h
i

Numer kolejny wpisu
Data wpisu
Nazwa DPS
oraz jego siedziba
Typ domu
Obszar dzia³ania
Liczba miejsc
przeznaczonych
dla mieszkañców
Organ
prowadz¹cy dom
Organ sprawuj¹cy
nadzór nad domem
Uwagi

001
17.04.2001 r.
Dom Pomocy Spo³ecznej,
ul. Praska 25, 30-329 Kraków
dla osób starych
placówka o zasiêgu powiatowym
95

b
c
d
e

g
h
i

e

Typ domu

Decyzja nr ZD.IV.9013/43/01

e
f

Obszar dzia³ania
Liczba miejsc
przeznaczonych
dla mieszkañców
Organ
prowadz¹cy dom
Organ sprawuj¹cy
nadzór nad domem
Uwagi

g
h
i

Stefan Skrzyñski
XXX
XXX
XXX

001
17.04.2001 r.
Dom Pomocy Spo³ecznej,
os. Sportowe 9, 31-965 Kraków
dla osób starych
placówka o zasiêgu powiatowym
37
Prezydent Miasta Krakowa
Prezydent Miasta Krakowa
Decyzja nr ZD.IV.9013/44/01

Wies³aw R¹czka
XXX
XXX
XXX

Dzia³ pierwszy - Oznaczenie domu pomocy spo³ecznej

d

13.04.2001r.

13.04.2001r.

Ksiêga Rejestrowa Domu Pomocy Spo³ecznej ZD.IV.9014/12/01

Prezydent Miasta Krakowa

Dzia³ pierwszy - Oznaczenie domu pomocy spo³ecznej

d
e
f

d

Prezydent Miasta Krakowa

Informacja o z³o¿eniu do akt
rejestrowych regulaminu
lub statutu domu i wprowadzonych zmianach
Imiê i nazwisko dyrektora domu
Nazwy i okrelenie filii domu
pomocy spo³ecznej maj¹cych
siedzibê poza lokalizacj¹ domu
Informacje dotycz¹ce
po³¹czenia, przekszta³cenia
lub likwidacji domu
Uwagi

Numer kolejny wpisu
Data wpisu
Nazwa DPS
oraz jego siedziba
Typ domu
Obszar dzia³ania
Liczba miejsc
przeznaczonych
dla mieszkañców
Organ
prowadz¹cy dom
Organ sprawuj¹cy
nadzór nad domem
Uwagi

b
c

Informacja o z³o¿eniu do akt
rejestrowych regulaminu
lub statutu domu i wprowadzonych zmianach
Imiê i nazwisko dyrektora domu
Nazwy i okrelenie filii domu
pomocy spo³ecznej maj¹cych
siedzibê poza lokalizacj¹ domu
Informacje dotycz¹ce
po³¹czenia, przekszta³cenia
lub likwidacji domu
Uwagi

Numer kolejny wpisu
Data wpisu
Nazwa DPS
oraz jego siedziba

Ksiêga Rejestrowa Domu Pomocy Spo³ecznej ZD.IV.9014/11/01

a
b
c

a

a
b
c

Dzia³ drugi - Organizacja domu pomocy spo³ecznej
a

Dzia³ drugi - Organizacja domu pomocy spo³ecznej

XXX
XXX

Poz. 2025

001
17.04.2001 r.
Dom Pomocy Spo³ecznej
im. Ludwika i Anny Helclów,
ul. Helclów 2, 31-141 Kraków
dla osób przewlekle somatycznie chorych
placówka o zasiêgu powiatowym
475
Prezydent Miasta Krakowa
Prezydent Miasta Krakowa
Decyzja nr ZD.IV.9013/45/01

Dzia³ drugi - Organizacja domu pomocy spo³ecznej
a

b
c
d
e

Informacja o z³o¿eniu do akt
rejestrowych regulaminu
lub statutu domu i wprowadzonych zmianach
Imiê i nazwisko dyrektora domu
Nazwy i okrelenie filii domu
pomocy spo³ecznej maj¹cych
siedzibê poza lokalizacj¹ domu
Informacje dotycz¹ce
po³¹czenia, przekszta³cenia
lub likwidacji domu
Uwagi

13.04.2001 r.

Barbara Grotkowska - Galata
XXX
XXX
XXX

Ksiêga Rejestrowa Domu Pomocy Spo³ecznej PS.III.9014/22/02
Dzia³ pierwszy - Oznaczenie domu pomocy spo³ecznej
a
b
c

Numer kolejny wpisu
Data wpisu
Nazwa DPS
oraz jego siedziba

002
16.09.2002 r.
Dom Pomocy Spo³ecznej
im. w. Brata Alberta, ul. Nowaczyñskiego 1, 30-336 Kraków

Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 169
d

Typ domu

e
f

Obszar dzia³ania
Liczba miejsc
przeznaczonych
dla mieszkañców
Organ
prowadz¹cy dom
Organ sprawuj¹cy
nadzór nad domem
Uwagi

g
h
i

 6485 

dla osób przewlekle somatycznie chorych
placówka o zasiêgu powiatowym
204
Prezydent Miasta Krakowa
Prezydent Miasta Krakowa
Decyzja nr ZD.IV.9013/46/01

Dzia³ drugi - Organizacja domu pomocy spo³ecznej
a

b
c
d
e

Informacja o z³o¿eniu do akt
rejestrowych regulaminu
lub statutu domu i wprowadzonych zmianach
Imiê i nazwisko dyrektora domu
Nazwy i okrelenie filii domu
pomocy spo³ecznej maj¹cych
siedzibê poza lokalizacj¹ domu
Informacje dotycz¹ce
po³¹czenia, przekszta³cenia
lub likwidacji domu
Uwagi

06.09.2002 r.

d
e
f
g
h
i

Obszar dzia³ania
Liczba miejsc
przeznaczonych
dla mieszkañców
Organ
prowadz¹cy dom
Organ sprawuj¹cy
nadzór nad domem
Uwagi

a
b
c
d
e
f
g
h

XXX

001
17.04.2001 r.
Dom Pomocy Spo³ecznej, ul. Radziwi³³owska 8, 31-026 Kraków
dla osób przewlekle somatycznie chorych
placówka o zasiêgu powiatowym
64

b
c
d
e

Decyzja nr ZD.IV.9013/47/01

b
c
d
e

Informacja o z³o¿eniu do akt
rejestrowych regulaminu
lub statutu domu i wprowadzonych zmianach
Imiê i nazwisko dyrektora domu
Nazwy i okrelenie filii domu
pomocy spo³ecznej maj¹cych
siedzibê poza lokalizacj¹ domu
Informacje dotycz¹ce
po³¹czenia, przekszta³cenia
lub likwidacji domu
Uwagi

13.04.2001r.

Prezydent Miasta Krakowa
Decyzja nr ZD.IV.9013/48/01

Informacja o z³o¿eniu do akt
rejestrowych regulaminu
lub statutu domu i wprowadzonych zmianach
Imiê i nazwisko dyrektora domu
Nazwy i okrelenie filii domu
pomocy spo³ecznej maj¹cych
siedzibê poza lokalizacj¹ domu
Informacje dotycz¹ce
po³¹czenia, przekszta³cenia
lub likwidacji domu
Uwagi

a
b
c

Numer kolejny wpisu
Data wpisu
Nazwa DPS
oraz jego siedziba

d

Typ domu

e
f

Obszar dzia³ania
Liczba miejsc
przeznaczonych
dla mieszkañców
Organ
prowadz¹cy dom
Organ sprawuj¹cy
nadzór nad domem
Uwagi

g
h

Danuta Wilkoszewska
XXX

Prezydent Miasta Krakowa

13.04.2001 r.

Krystyna Doskocz
XXX
XXX
XXX

Dzia³ pierwszy - Oznaczenie domu pomocy spo³ecznej

Dzia³ drugi - Organizacja domu pomocy spo³ecznej
a

Obszar dzia³ania
Liczba miejsc
przeznaczonych
dla mieszkañców
Organ
prowadz¹cy dom
Organ sprawuj¹cy
nadzór nad domem
Uwagi

001
17.04.2001 r.
Dom Pomocy Spo³ecznej, ul. £anowa 39, 30-725 Kraków
dla osób przewlekle somatycznie chorych
placówka o zasiêgu powiatowym
155

Ksiêga Rejestrowa Domu Pomocy Spo³ecznej PS.III.9014/6/02

Prezydent Miasta Krakowa
Prezydent Miasta Krakowa

Numer kolejny wpisu
Data wpisu
Nazwa DPS
oraz jego siedziba
Typ domu

Dzia³ drugi - Organizacja domu pomocy spo³ecznej
a

Dzia³ pierwszy - Oznaczenie domu pomocy spo³ecznej
Numer kolejny wpisu
Data wpisu
Nazwa DPS
oraz jego siedziba
Typ domu

Dzia³ pierwszy - Oznaczenie domu pomocy spo³ecznej

XXX

Ksiêga Rejestrowa Domu Pomocy Spo³ecznej ZD.IV.9014/14/01

a
b
c

Ksiêga Rejestrowa Domu Pomocy Spo³ecznej ZD.IV.9014/15/01

i
Helena £a¿ewska
XXX

Poz. 2025

i

002
09.05.2002 r.
Dom Pomocy Spo³ecznej
im. Antoniego ¯ychowskiego,
ul. £anowa 43 a,30-375 Kraków
dla osób przewlekle somatycznie
chorych, dla dzieci i m³odzie¿y niepe³nosprawnej intelektualnie
placówka o zasiêgu powiatowym
171
Prezydent Miasta Krakowa
Prezydent Miasta Krakowa
Decyzja nr ZD.IV./9013/49/01

Dzia³ drugi - Organizacja domu pomocy spo³ecznej
XXX
XXX

a

Informacja o z³o¿eniu do akt
rejestrowych regulaminu
lub statutu domu i wprowadzonych zmianach

9.05.2002 r.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 169
b

Imiê i nazwisko dyrektora domu

c

Nazwy i okrelenie filii domu
pomocy spo³ecznej maj¹cych
siedzibê poza lokalizacj¹ domu
Informacje dotycz¹ce
po³¹czenia, przekszta³cenia
lub likwidacji domu
Uwagi

d
e

 6486 

Stanis³awa
Centkowska
XXX
XXX
XXX

Dzia³ pierwszy - Oznaczenie domu pomocy spo³ecznej

d
e
f
g
h
i

Numer kolejny wpisu
Data wpisu
Nazwa DPS
oraz jego siedziba
Typ domu
Obszar dzia³ania
Liczba miejsc
przeznaczonych
dla mieszkañców
Organ
prowadz¹cy dom
Organ sprawuj¹cy
nadzór nad domem
Uwagi

001
17.04.2001 r.
Dom Pomocy Spo³ecznej,
ul. Krakowska 55, 31-066 Kraków
dla osób przewlekle psychicznie
chorych
placówka o zasiêgu powiatowym
220

b
c
d
e

Prezydent Miasta Krakowa
Decyzja nr ZD.IV.9013/50/01

Informacja o z³o¿eniu do akt
rejestrowych regulaminu
lub statutu domu i wprowadzonych zmianach
Imiê i nazwisko dyrektora domu
Nazwy i okrelenie filii domu
pomocy spo³ecznej maj¹cych
siedzibê poza lokalizacj¹ domu
Informacje dotycz¹ce
po³¹czenia, przekszta³cenia
lub likwidacji domu
Uwagi

d
e
f

Obszar dzia³ania
Liczba miejsc
przeznaczonych
dla mieszkañców

b
c
d
e

Prezydent Miasta Krakowa
Decyzja nr ZD.IV.9013/51/01

Informacja o z³o¿eniu do akt
rejestrowych regulaminu
lub statutu domu i wprowadzonych zmianach
Imiê i nazwisko dyrektora domu
Nazwy i okrelenie filii domu
pomocy spo³ecznej maj¹cych
siedzibê poza lokalizacj¹ domu
Informacje dotycz¹ce
po³¹czenia, przekszta³cenia
lub likwidacji domu
Uwagi

16.09.2002 r.

Anna
Stefañska - Such
XXX
XXX
XXX

Dzia³ pierwszy - Oznaczenie domu pomocy spo³ecznej
a
b
c
d
e
f

Maria
Gdula - Argasiñska
XXX

g

XXX

h
i

Numer kolejny wpisu
Data wpisu
Nazwa DPS
oraz jego siedziba
Typ domu
Obszar dzia³ania
Liczba miejsc
przeznaczonych
dla mieszkañców
Organ
prowadz¹cy dom
Organ sprawuj¹cy
nadzór nad domem
Uwagi

002
06.03.2002 r.
Dom Pomocy Spo³ecznej,
os. Szkolne 28, 31-977 Kraków
dla osób przewlekle psychicznie
chorych
placówka o zasiêgu powiatowym
50
Prezydent Miasta Krakowa
Prezydent Miasta Krakowa
Decyzja nr ZD.IV./9013/52/01

Dzia³ drugi - Organizacja domu pomocy spo³ecznej
XXX

Dzia³ pierwszy - Oznaczenie domu pomocy spo³ecznej
Numer kolejny wpisu
Data wpisu
Nazwa DPS
oraz jego siedziba
Typ domu

a

13.04.2001 r.

Ksiêga Rejestrowa Domu Pomocy Spo³ecznej PS.III.9014/21/02

a
b
c

i

Prezydent Miasta Krakowa

Ksiêga Rejestrowa Domu Pomocy Spo³ecznej PS.III.9014/19-2/02
Prezydent Miasta Krakowa

Dzia³ drugi - Organizacja domu pomocy spo³ecznej
a

h

Organ
prowadz¹cy dom
Organ sprawuj¹cy
nadzór nad domem
Uwagi

Dzia³ drugi - Organizacja domu pomocy spo³ecznej

Ksiêga Rejestrowa Domu Pomocy Spo³ecznej ZD.IV.9014/17/01

a
b
c

g

Poz. 2025

002
16.09.2002 r.
Dom Pomocy Spo³ecznej, ul. £anowa 41, 30-725 Kraków
dla osób przewlekle psychicznie
chorych
placówka o zasiêgu powiatowym
220

a

b
c
d
e

Informacja o z³o¿eniu do akt
rejestrowych regulaminu
lub statutu domu i wprowadzonych zmianach
Imiê i nazwisko dyrektora domu
Nazwy i okrelenie filii domu
pomocy spo³ecznej maj¹cych
siedzibê poza lokalizacj¹ domu
Informacje dotycz¹ce
po³¹czenia, przekszta³cenia
lub likwidacji domu
Uwagi

26.02.2002 r.

Pelagia
G¹dek - Trynka
XXX
XXX
XXX

Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 169

 6487 

Ksiêga Rejestrowa Domu Pomocy Spo³ecznej PS.III.9014/5/03

c

Dzia³ pierwszy - Oznaczenie domu pomocy spo³ecznej
a
b
c
d
e
f
g
h
i

Numer kolejny wpisu
Data wpisu
Nazwa DPS
oraz jego siedziba
Typ domu
Obszar dzia³ania
Liczba miejsc
przeznaczonych
dla mieszkañców
Organ
prowadz¹cy dom
Organ sprawuj¹cy
nadzór nad domem
Uwagi

002
26.06.2003 r.
Dom Pomocy Spo³ecznej,
os. Hutnicze 5, 31-917 Kraków
dla doros³ych niepe³nosprawnych intelektualnie
placówka o zasiêgu powiatowym
22
Prezydent Miasta Krakowa
Prezydent Miasta Krakowa
Decyzja nr ZD.IV./9013/53/01

Dzia³ drugi - Organizacja domu pomocy spo³ecznej
a

b
c
d
e

Informacja o z³o¿eniu do akt
rejestrowych regulaminu
lub statutu domu i wprowadzonych zmianach
Imiê i nazwisko dyrektora domu
Nazwy i okrelenie filii domu
pomocy spo³ecznej maj¹cych
siedzibê poza lokalizacj¹ domu
Informacje dotycz¹ce
po³¹czenia, przekszta³cenia
lub likwidacji domu
Uwagi

26.06.2003 r.

XXX

d
e
f
g
h
i

Obszar dzia³ania
Liczba miejsc
przeznaczonych
dla mieszkañców
Organ
prowadz¹cy dom
Organ sprawuj¹cy
nadzór nad domem
Uwagi

Prezydent Miasta Krakowa
Prezydent Miasta Krakowa
Decyzja nr ZD.IV.9013/54/01

Dzia³ drugi - Organizacja domu pomocy spo³ecznej
a

b

Informacja o z³o¿eniu do akt
rejestrowych regulaminu
lub statutu domu i wprowadzonych zmianach
Imiê i nazwisko dyrektora domu

13.04.2001 r.

a
b
c
d
e
f
g

i

XXX
XXX

Numer kolejny wpisu
Data wpisu
Nazwa DPS
oraz jego siedziba
Typ domu
Obszar dzia³ania
Liczba miejsc
przeznaczonych
dla mieszkañców
Organ
prowadz¹cy dom
Organ sprawuj¹cy
nadzór nad domem
Uwagi

001
17.04.2001 r.
Dom Pomocy Spo³ecznej, ul. Babiñskiego 25, 30-393 Kraków
dla doros³ych niepe³nosprawnych intelektualnie
placówka o zasiêgu powiatowym
99
Prezydent Miasta Krakowa
Prezydent Miasta Krakowa
Decyzja nr ZD.IV.9013/55/01

Dzia³ drugi - Organizacja domu pomocy spo³ecznej

b
c
d
e

Informacja o z³o¿eniu do akt
rejestrowych regulaminu
lub statutu domu i wprowadzonych zmianach
Imiê i nazwisko dyrektora domu
Nazwy i okrelenie filii domu
pomocy spo³ecznej maj¹cych
siedzibê poza lokalizacj¹ domu
Informacje dotycz¹ce
po³¹czenia, przekszta³cenia
lub likwidacji domu
Uwagi

13.04.2001 r.

Maciej W¹sowicz
XXX
XXX
XXX

Ksiêga Rejestrowa Domu Pomocy Spo³ecznej PS.III.9014/5/02
Dzia³ pierwszy - Oznaczenie domu pomocy spo³ecznej
a
b
c
d
e
f
g
h

Krystyna Chrobak

ul. £anowa 43c,
30-725 Kraków

Dzia³ pierwszy - Oznaczenie domu pomocy spo³ecznej

XXX

001
17.04.2001r.
Dom Pomocy Spo³ecznej, ul. £anowa 43 b, 30-725 Kraków
dla osób przewlekle psychicznie
chorych
placówka o zasiêgu powiatowym
103

Nazwy i okrelenie filii domu
pomocy spo³ecznej maj¹cych
siedzibê poza lokalizacj¹ domu
Informacje dotycz¹ce
po³¹czenia, przekszta³cenia
lub likwidacji domu
Uwagi

Ksiêga Rejestrowa Domu Pomocy Spo³ecznej ZD.IV.9014/22/01

a

Dzia³ pierwszy - Oznaczenie domu pomocy spo³ecznej
Numer kolejny wpisu
Data wpisu
Nazwa DPS
oraz jego siedziba
Typ domu

e

h
Tadeusz Skiba
XXX

Ksiêga Rejestrowa Domu Pomocy Spo³ecznej ZD.IV.9014/21/01

a
b
c

d

Poz. 2025

i

Numer kolejny wpisu
Data wpisu
Nazwa DPS
oraz jego siedziba
Typ domu
Obszar dzia³ania
Liczba miejsc
przeznaczonych
dla mieszkañców
Organ
prowadz¹cy dom
Organ sprawuj¹cy
nadzór nad domem
Uwagi

002
29.04.2002 r.
Dom Pomocy Spo³ecznej, ul. £anowa 41b 30-725 Kraków
dla dzieci i m³odzie¿y niepe³nosprawnej intelektualnie
placówka o zasiêgu powiatowym
93
Prezydent Miasta Krakowa
Prezydent Miasta Krakowa
Decyzja nr ZD.IV.9013/56/01

Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 169

 6488 

Dzia³ drugi - Organizacja domu pomocy spo³ecznej
a

b
c
d
e

Informacja o z³o¿eniu do akt
rejestrowych regulaminu
lub statutu domu i wprowadzonych zmianach
Imiê i nazwisko dyrektora domu
Nazwy i okrelenie filii domu
pomocy spo³ecznej maj¹cych
siedzibê poza lokalizacj¹ domu
Informacje dotycz¹ce
po³¹czenia, przekszta³cenia
lub likwidacji domu
Uwagi

29.04.2002r.

Barbara W¹sowicz
XXX
XXX

Poz. 2025

d

Typ domu

e
f

Obszar dzia³ania
Liczba miejsc
przeznaczonych
dla mieszkañców
Organ
prowadz¹cy dom

g
h
i

Organ sprawuj¹cy
nadzór nad domem
Uwagi

dla osób przewlekle somatycznie chorych
placówka o zasiêgu powiatowym
52
Prowincja Matki Bo¿ej Anielskiej
Zakonu Braci Mniejszych, ul. Reformacka 4, 31-012 Kraków
Prezydent Miasta Krakowa
Decyzja nr ZD.IV.9013/58/01

XXX
Dzia³ drugi - Organizacja domu pomocy spo³ecznej

Ksiêga Rejestrowa Domu Pomocy Spo³ecznej PS.III.9014/24/03

a

Dzia³ pierwszy - Oznaczenie domu pomocy spo³ecznej
a
b
c

Numer kolejny wpisu
Data wpisu
Nazwa DPS
oraz jego siedziba

d

Typ domu

e
f

Obszar dzia³ania
Liczba miejsc
przeznaczonych
dla mieszkañców
Organ
prowadz¹cy dom

g
h
i

Organ sprawuj¹cy
nadzór nad domem
Uwagi

003
4.12.2003 r.
Dom Pomocy Spo³ecznej S³u¿ebniczek Sióstr Starowiejskich
w Krakowie, ul. PodgórkiTynieckie 96, 30-375 Kraków
dla osób przewlekle somatycznie chorych
placówka o zasiêgu powiatowym
50

b
c
d
e

Zgromadzenie Sióstr S³u¿ebniczek Starowiejskich, ul. Kordylewskiego 12, 31-542 Kraków
Prezydent Miasta Krakowa
Decyzja nr ZD.IV.9013/57/01

Informacja o z³o¿eniu do akt
rejestrowych regulaminu
lub statutu domu i wprowadzonych zmianach
Imiê i nazwisko dyrektora domu
Nazwy i okrelenie filii domu
pomocy spo³ecznej maj¹cych
siedzibê poza lokalizacj¹ domu
Informacje dotycz¹ce
po³¹czenia, przekszta³cenia
lub likwidacji domu
Uwagi

4.12.2003 r.

SiostraTeresa ¯ertka
XXX
XXX

Dzia³ pierwszy - Oznaczenie domu pomocy spo³ecznej
Numer kolejny wpisu
Data wpisu
Nazwa DPS
oraz jego siedziba

d
e

Nazwy i okrelenie filii domu
pomocy spo³ecznej maj¹cych
siedzibê poza lokalizacj¹ domu
Informacje dotycz¹ce
po³¹czenia, przekszta³cenia
lub likwidacji domu
Uwagi

Ojciec
Stanis³aw Chomicz
XXX
XXX
XXX

Dzia³ pierwszy - Oznaczenie domu pomocy spo³ecznej
a
b
c
d
e
f
g
h
i

Numer kolejny wpisu
Data wpisu
Nazwa DPS
oraz jego siedziba
Typ domu
Obszar dzia³ania
Liczba miejsc
przeznaczonych
dla mieszkañców
Organ
prowadz¹cy dom
Organ sprawuj¹cy
nadzór nad domem
Uwagi

002
16.09.2002 r.
Dom Pomocy Spo³ecznej,
32-088 Batowice 1
dla osób przewlekle somatycznie chorych
placówka o zasiêgu powiatowym
138
Starosta Powiatu Krakowskiego
Starosta Powiatu Krakowskiego
Decyzja nr ZD.IV.9013/71/01

Dzia³ drugi - Organizacja domu pomocy spo³ecznej
XXX

Ksiêga Rejestrowa Domu Pomocy Spo³ecznej ZD.IV.9014/25/01

a
b
c

c

13.04.2001 r.

Ksiêga Rejestrowa Domu Pomocy Spo³ecznej PS.III.9014/25/02

Dzia³ drugi - Organizacja domu pomocy spo³ecznej
a

b

Informacja o z³o¿eniu do akt
rejestrowych regulaminu
lub statutu domu i wprowadzonych zmianach
Imiê i nazwisko dyrektora domu

001
17.04.2001r.
Dom Pomocy Spo³ecznej
im. w. Antoniego, ul. Krowoderska 7, 31-141 Kraków

a

b
c
d
e

Informacja o z³o¿eniu do akt
rejestrowych regulaminu
lub statutu domu i wprowadzonych zmianach
Imiê i nazwisko dyrektora domu
Nazwy i okrelenie filii domu
pomocy spo³ecznej maj¹cych
siedzibê poza lokalizacj¹ domu
Informacje dotycz¹ce
po³¹czenia, przekszta³cenia
lub likwidacji domu
Uwagi

02.09.2002 r.

Anna Pado
XXX
XXX
XXX

Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 169

 6489 

Ksiêga Rejestrowa Domu Pomocy Spo³ecznej PS.III.9014/40/02
Dzia³ pierwszy - Oznaczenie domu pomocy spo³ecznej
a
b
c

Numer kolejny wpisu
Data wpisu
Nazwa DPS
oraz jego siedziba

d

Typ domu

e
f

Obszar dzia³ania
Liczba miejsc
przeznaczonych
dla mieszkañców
Organ
prowadz¹cy dom
Organ sprawuj¹cy
nadzór nad domem
Uwagi

g
h
i

002
02.10.2002 r.
Dom Pomocy Spo³ecznej
dla Doros³ych, Czerna 110,
32-082 Krzeszowice
dla osób przewlekle psychicznie
chorych
placówka o zasiêgu powiatowym
94

b
c
d
e

Starosta Powiatu Krakowskiego
Starosta Powiatu Krakowskiego

Informacja o z³o¿eniu do akt
rejestrowych regulaminu
lub statutu domu i wprowadzonych zmianach
Imiê i nazwisko dyrektora domu
Nazwy i okrelenie filii domu
pomocy spo³ecznej maj¹cych
siedzibê poza lokalizacj¹ domu
Informacje dotycz¹ce
po³¹czenia, przekszta³cenia
lub likwidacji domu
Uwagi

02.10.2002 r.

Gra¿yna Lewiñska
XXX
XXX

d
e
f
g
h
i

Obszar dzia³ania
Liczba miejsc
przeznaczonych
dla mieszkañców
Organ
prowadz¹cy dom
Organ sprawuj¹cy
nadzór nad domem
Uwagi

002
16.09.2002 r.
Dom Pomocy Spo³ecznej, Karniowice 10, 32-082 Bolechowice
dla osób starych i przewlekle
somatycznie chorych
placówka o zasiêgu powiatowym
100

XXX
XXX

Ksiêga Rejestrowa Domu Pomocy Spo³ecznej PS.III.9014/26/02

a
b
c

Numer kolejny wpisu
Data wpisu
Nazwa DPS
oraz jego siedziba

d

Typ domu

e
f

Obszar dzia³ania
Liczba miejsc
przeznaczonych
dla mieszkañców
Organ
prowadz¹cy dom
Organ sprawuj¹cy
nadzór nad domem
Uwagi

g
h
i

003
16.09.2002r.
Dom Pomocy Spo³ecznej
OO. Bonifratrów Konary 21,
32-040 wi¹tniki Górne
dla osób przewlekle psychicznie
chorych
placówka o zasiêgu powiatowym
52
Zakon OO Bonifratrów
Starosta Powiatu Krakowskiego
Decyzja nr PS.III.9013/1/02

a

b
c
d
e

Informacja o z³o¿eniu do akt
rejestrowych regulaminu
lub statutu domu i wprowadzonych zmianach
Imiê i nazwisko dyrektora domu
Nazwy i okrelenie filii domu
pomocy spo³ecznej maj¹cych
siedzibê poza lokalizacj¹ domu
Informacje dotycz¹ce
po³¹czenia, przekszta³cenia
lub likwidacji domu
Uwagi

09.09.2002 r.

Ojciec Eugeniusz Kret
XXX
XXX
XXX

Ksiêga Rejestrowa Domu Pomocy Spo³ecznej ZD.IV.9014/30/01
Starosta Powiatu Krakowskiego
Starosta Powiatu Krakowskiego
Decyzja nr ZD.IV.9013/4/01

Dzia³ drugi - Organizacja domu pomocy spo³ecznej
a

Ewa Adamicz
XXX

Dzia³ drugi - Organizacja domu pomocy spo³ecznej
XXX

Dzia³ pierwszy - Oznaczenie domu pomocy spo³ecznej
Numer kolejny wpisu
Data wpisu
Nazwa DPS
oraz jego siedziba
Typ domu

e

Decyzja nr ZD.IV.9013/8/01

Ksiêga Rejestrowa Domu Pomocy Spo³ecznej PS.III.9014/24/02

a
b
c

d

Imiê i nazwisko dyrektora domu
Nazwy i okrelenie filii domu
pomocy spo³ecznej maj¹cych
siedzibê poza lokalizacj¹ domu
Informacje dotycz¹ce
po³¹czenia, przekszta³cenia
lub likwidacji domu
Uwagi

Dzia³ pierwszy - Oznaczenie domu pomocy spo³ecznej

Dzia³ drugi - Organizacja domu pomocy spo³ecznej
a

b
c

Poz. 2025

Informacja o z³o¿eniu do akt
rejestrowych regulaminu
lub statutu domu i wprowadzonych zmianach

09.09.2002 r.

Dzia³ pierwszy - Oznaczenie domu pomocy spo³ecznej
a
b
c
d
e
f

Numer kolejny wpisu
Data wpisu
Nazwa DPS
oraz jego siedziba
Typ domu
Obszar dzia³ania
Liczba miejsc
przeznaczonych
dla mieszkañców

001
07.03.2001 r.
Dom Pomocy Spo³ecznej im. w.
Brata Alberta, 32-047 Ojców 64
dla doros³ych niepe³nosprawnych intelektualnie
placówka o zasiêgu powiatowym
76

Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 169
g
h
i

Organ
prowadz¹cy dom
Organ sprawuj¹cy
nadzór nad domem
Uwagi

 6490 

Zgromadzenie Braci Albertynów, Kraków, ul. Krakowska 43
Starosta Powiatu Krakowskiego
Decyzja nr ZD.IV.9013/1/01

Ksiêga Rejestrowa Domu Pomocy Spo³ecznej PS.III.9014/27/02
Dzia³ pierwszy - Oznaczenie domu pomocy spo³ecznej
a
b
c

Numer kolejny wpisu
Data wpisu
Nazwa DPS
oraz jego siedziba

d

Typ domu

e
f

Obszar dzia³ania
Liczba miejsc
przeznaczonych
dla mieszkañców
Organ
prowadz¹cy dom

Dzia³ drugi - Organizacja domu pomocy spo³ecznej
a

b
c
d
e

Informacja o z³o¿eniu do akt
rejestrowych regulaminu
lub statutu domu i wprowadzonych zmianach
Imiê i nazwisko dyrektora domu
Nazwy i okrelenie filii domu
pomocy spo³ecznej maj¹cych
siedzibê poza lokalizacj¹ domu
Informacje dotycz¹ce
po³¹czenia, przekszta³cenia
lub likwidacji domu
Uwagi

07.02.2001r.

Bogdan Siwiec
XXX
XXX
XXX

Poz. 2025

g
h
i

Organ sprawuj¹cy
nadzór nad domem
Uwagi

002
16.09.2002 r.
Dom Pomocy Spo³ecznej dla dzieci Zgromadzenia Córek Bo¿ej Mi³oci, Prusy 8, 32-010 Kocmyrzów
dla dzieci i m³odzie¿y niepe³nosprawnych intelektualnie
placówka o zasiêgu powiatowym
53
Zgromadzenie Córek Bo¿ej Mi³oci, ul. Pêdzichów 16, 31-152
Kraków
Starosta Powiatu Krakowskiego
Decyzja nr ZD.IV.9013/74/01

Dzia³ drugi - Organizacja domu pomocy spo³ecznej
Ksiêga Rejestrowa Domu Pomocy Spo³ecznej PS.III.9014/39/02

a

Dzia³ pierwszy - Oznaczenie domu pomocy spo³ecznej
a
b
c
d
e
f
g
h
i

Numer kolejny wpisu
Data wpisu
Nazwa DPS
oraz jego siedziba
Typ domu
Obszar dzia³ania
Liczba miejsc
przeznaczonych
dla mieszkañców
Organ
prowadz¹cy dom
Organ sprawuj¹cy
nadzór nad domem
Uwagi

002
02.10.2002 r.
Dom Pomocy Spo³ecznej, Owczary 125, 32-088 Przybys³awice
dla osób przewlekle chorych
psychicznie
placówka o zasiêgu powiatowym
99

b
c
d
e

c
d
e

Nazwy i okrelenie filii domu
pomocy spo³ecznej maj¹cych
siedzibê poza lokalizacj¹ domu
Informacje dotycz¹ce
po³¹czenia, przekszta³cenia
lub likwidacji domu
Uwagi

03.09.2002 r.

Siostra
Urszula Mroczek
XXX
XXX
XXX

Starosta Powiatu Krakowskiego
Starosta Powiatu Krakowskiego
Decyzja nr ZD.IV./9013/16/01

Dzia³ drugi - Organizacja domu pomocy spo³ecznej
a

b

Informacja o z³o¿eniu do akt
rejestrowych regulaminu
lub statutu domu i wprowadzonych zmianach
Imiê i nazwisko dyrektora domu

Informacja o z³o¿eniu do akt
rejestrowych regulaminu
lub statutu domu i wprowadzonych zmianach
Imiê i nazwisko dyrektora domu
Nazwy i okrelenie filii domu
pomocy spo³ecznej maj¹cych
siedzibê poza lokalizacj¹ domu
Informacje dotycz¹ce
po³¹czenia, przekszta³cenia
lub likwidacji domu
Uwagi

02.10.2002 r.

Ksiêga Rejestrowa Domu Pomocy Spo³ecznej ZD.IV.9014/33/01
Dzia³ pierwszy - Oznaczenie domu pomocy spo³ecznej
a
b
c
d

Kazimierz Adamczyk
XXX

e
f

XXX

g

XXX

h
i

Numer kolejny wpisu
Data wpisu
Nazwa DPS
oraz jego siedziba
Typ domu
Obszar dzia³ania
Liczba miejsc
przeznaczonych
dla mieszkañców
Organ
prowadz¹cy dom
Organ sprawuj¹cy
nadzór nad domem
Uwagi

001
10.04.2001 r.
Dom Pomocy Spo³ecznej, Radwanowice 1, 32-064 Rudawa
dla doros³ych niepe³nosprawnych intelektualnie
placówka o zasiêgu powiatowym
75
Fundacja im. Brata Alberta,
Radwanowice 1
Starosta Powiatu Krakowskiego
Decyzja nr ZD.IV.9013/10/01

Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 169

 6491 

Dzia³ drugi - Organizacja domu pomocy spo³ecznej
a

b
c
d
e

Informacja o z³o¿eniu do akt
rejestrowych regulaminu
lub statutu domu i wprowadzonych zmianach
Imiê i nazwisko dyrektora domu
Nazwy i okrelenie filii domu
pomocy spo³ecznej maj¹cych
siedzibê poza lokalizacj¹ domu
Informacje dotycz¹ce
po³¹czenia, przekszta³cenia
lub likwidacji domu
Uwagi

09.02.2001 r.

e
f
g

Anna Gajewska
XXX

h
i

XXX

a

Dzia³ pierwszy - Oznaczenie domu pomocy spo³ecznej

c

d
e
f
g
h
i

Obszar dzia³ania
Liczba miejsc
przeznaczonych
dla mieszkañców
Organ
prowadz¹cy dom
Organ sprawuj¹cy
nadzór nad domem
Uwagi

002
16.09.2002 r.
Dom Pomocy Spo³ecznej, Wiêckowice, 32-082 Bolechowice
dla osób przewlekle psychicznie
chorych
placówka o zasiêgu powiatowym
149
Starosta Powiatu Krakowskiego
Starosta Powiatu Krakowskiego
Decyzja nr ZD.IV.9013/41/01

Dzia³ drugi - Organizacja domu pomocy spo³ecznej
a

b
c
d
e

Informacja o z³o¿eniu do akt
rejestrowych regulaminu
lub statutu domu i wprowadzonych zmianach
Imiê i nazwisko dyrektora domu
Nazwy i okrelenie filii domu
pomocy spo³ecznej maj¹cych
siedzibê poza lokalizacj¹ domu
Informacje dotycz¹ce
po³¹czenia, przekszta³cenia
lub likwidacji domu
Uwagi

09.09.2002 r.

Danuta Olewicz
XXX

d
e

a
b
c
d
e
f
g
h

XXX
XXX

Dzia³ pierwszy - Oznaczenie domu pomocy spo³ecznej

d

Typ domu

Starosta Powiatu Limanowskiego
Decyzja nr ZD.IV.9013/61/01

001
08.05.2001r.
Dom Pomocy Spo³ecznej,
ul. W. Witosa 24/26, 34-600 Limanowa
dla osób przewlekle somatycznie chorych

Informacja o z³o¿eniu do akt
rejestrowych regulaminu
lub statutu domu i wprowadzonych zmianach
Imiê i nazwisko dyrektora domu
Nazwy i okrelenie filii domu
pomocy spo³ecznej maj¹cych
siedzibê poza lokalizacj¹ domu
Informacje dotycz¹ce
po³¹czenia, przekszta³cenia
lub likwidacji domu
Uwagi

04.04.2001 r.

Ma³gorzata
Szafrañska
XXX
XXX
XXX

Dzia³ pierwszy - Oznaczenie domu pomocy spo³ecznej

i

Numer kolejny wpisu
Data wpisu
Nazwa DPS
oraz jego siedziba
Typ domu
Obszar dzia³ania
Liczba miejsc
przeznaczonych
dla mieszkañców
Organ
prowadz¹cy dom
Organ sprawuj¹cy
nadzór nad domem
Uwagi

003
16.09.2002 r.
Dom Pomocy Spo³ecznej, ul. Rakoczego 9 34-730 Mszana Dolna
dla osób przewlekle psychicznie
chorych
placówka o zasiêgu powiatowym
50
Starosta Powiatu Limanowskiego
Starosta Powiatu Limanowskiego
Decyzja nr ZD.IV/9013/63/01

Dzia³ drugi - Organizacja domu pomocy spo³ecznej
a

Numer kolejny wpisu
Data wpisu
Nazwa DPS
oraz jego siedziba

Starosta Powiatu Limanowskiego

Ksiêga Rejestrowa Domu Pomocy Spo³ecznej PS.III.9014/12/02

Ksiêga Rejestrowa Domu Pomocy Spo³ecznej ZD.IV.0914/35/01

a
b
c

placówka o zasiêgu powiatowym
60

Dzia³ drugi - Organizacja domu pomocy spo³ecznej

b

Numer kolejny wpisu
Data wpisu
Nazwa DPS
oraz jego siedziba
Typ domu

Obszar dzia³ania
Liczba miejsc
przeznaczonych
dla mieszkañców
Organ
prowadz¹cy dom
Organ sprawuj¹cy
nadzór nad domem
Uwagi

XXX

Ksiêga Rejestrowa Domu Pomocy Spo³ecznej PS.III.9014/41/02

a
b
c

Poz. 2025

b
c
d
e

Informacja o z³o¿eniu do akt
rejestrowych regulaminu
lub statutu domu i wprowadzonych zmianach
Imiê i nazwisko dyrektora domu
Nazwy i okrelenie filii domu
pomocy spo³ecznej maj¹cych
siedzibê poza lokalizacj¹ domu
Informacje dotycz¹ce
po³¹czenia, przekszta³cenia
lub likwidacji domu
Uwagi

22.08.2002 r.

Ma³gorzata £ukasik
XXX
XXX
XXX

Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 169
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Ksiêga Rejestrowa Domu Pomocy Spo³ecznej ZD.IV.9014/37/01

c

Dzia³ pierwszy - Oznaczenie domu pomocy spo³ecznej
a
b
c
d
e
f
g
h
i

Numer kolejny wpisu
Data wpisu
Nazwa DPS
oraz jego siedziba
Typ domu
Obszar dzia³ania
Liczba miejsc
przeznaczonych
dla mieszkañców
Organ
prowadz¹cy dom
Organ sprawuj¹cy
nadzór nad domem
Uwagi

001
12.04.2001 r.
Dom Pomocy Spo³ecznej, Mianocice 51, 32-210 Ksi¹¿ Wielki
dla doros³ych niepe³nosprawnych intelektualnie
placówka o zasiêgu powiatowym
101

b
c
d
e

e

Starosta Powiatu Miechowskiego

a
b
c

Numer kolejny wpisu
Data wpisu
Nazwa DPS
oraz jego siedziba

d

Typ domu

e
f

Obszar dzia³ania
Liczba miejsc
przeznaczonych
dla mieszkañców
Organ
prowadz¹cy dom

Decyzja nr ZD.IV.9013/30/01

Informacja o z³o¿eniu do akt
rejestrowych regulaminu
lub statutu domu i wprowadzonych zmianach
Imiê i nazwisko dyrektora domu
Nazwy i okrelenie filii domu
pomocy spo³ecznej maj¹cych
siedzibê poza lokalizacj¹ domu
Informacje dotycz¹ce
po³¹czenia, przekszta³cenia
lub likwidacji domu
Uwagi

27.02.2001r.

Stanis³aw Krochmal
XXX

g
h

XXX
XXX

i

Dzia³ pierwszy - Oznaczenie domu pomocy spo³ecznej

d
e
f
g
h
i

Obszar dzia³ania
Liczba miejsc
przeznaczonych
dla mieszkañców
Organ
prowadz¹cy dom
Organ sprawuj¹cy
nadzór nad domem
Uwagi

002
20.02.2004 r.
Dom Pomocy Spo³ecznej, ul. Warszawska 49 A, 32-200 Miechów
dla doros³ych niepe³nosprawnych intelektualnie
placówka o zasiêgu powiatowym
101
Starosta Powiatu Miechowskiego
Starosta Powiatu Miechowskiego
Decyzja nr ZD.IV.9013/29/01

b
c
d
e

b

XXX

Informacja o z³o¿eniu do akt
rejestrowych regulaminu
lub statutu domu i wprowadzonych zmianach
Imiê i nazwisko dyrektora domu

20.02.2004 r.

Anna Zadêcka

Organ sprawuj¹cy
nadzór nad domem
Uwagi

001
11.04.2001 r.
Dom Spokojnej Staroci "BETANIA,"ul. Ks. Skorupki 19, 32-200
Miechów
dla osób przewlekle somatycznie chorych
placówka o zasiêgu powiatowym
62
Zrzeszenie Wolnych Badaczy Pisma wiêtego w Polsce, ul. w. Filipa 13/6, 31-150 Kraków
Starosta Powiatu Miechowskiego
Decyzja nr ZD.IV.9013/28/01

Informacja o z³o¿eniu do akt
rejestrowych regulaminu
lub statutu domu i wprowadzonych zmianach
Imiê i nazwisko dyrektora domu
Nazwy i okrelenie filii domu
pomocy spo³ecznej maj¹cych
siedzibê poza lokalizacj¹ domu
Informacje dotycz¹ce
po³¹czenia, przekszta³cenia
lub likwidacji domu
Uwagi

09.04.2001 r.

Stanis³aw S³awiñski
XXX
XXX
XXX

Ksiêga Rejestrowa Domu Pomocy Spo³ecznej ZD.IV.9014/40/01
Dzia³ pierwszy - Oznaczenie domu pomocy spo³ecznej
a
b
c

Numer kolejny wpisu
Data wpisu
Nazwa DPS
oraz jego siedziba

d
e
f

Typ domu
Obszar dzia³ania
Liczba miejsc
przeznaczonych
dla mieszkañców

Dzia³ drugi - Organizacja domu pomocy spo³ecznej
a

XXX

Dzia³ drugi - Organizacja domu pomocy spo³ecznej

Ksiêga Rejestrowa Domu Pomocy Spo³ecznej PS.III.9014-2-04

Numer kolejny wpisu
Data wpisu
Nazwa DPS
oraz jego siedziba
Typ domu

XXX

Ksiêga Rejestrowa Domu Pomocy Spo³ecznej ZD.IV.9014/39/01

a

a
b
c

Nazwy i okrelenie filii domu
pomocy spo³ecznej maj¹cych
siedzibê poza lokalizacj¹ domu
Informacje dotycz¹ce
po³¹czenia, przekszta³cenia
lub likwidacji domu
Uwagi

Dzia³ pierwszy - Oznaczenie domu pomocy spo³ecznej
Starosta Powiatu Miechowskiego

Dzia³ drugi - Organizacja domu pomocy spo³ecznej
a

d

Poz. 2025

001
11.04.2001 r.
Dom Pomocy Spo³ecznej CARITAS, ul. M³yñska 2, 32-250
Charsznica
dla osób starych
placówka o zasiêgu powiatowym
30

Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 169
g
h
i

Organ
prowadz¹cy dom
Organ sprawuj¹cy
nadzór nad domem
Uwagi

 6493 

Caritas Diecezji Kieleckiej,
ul. Jana Paw³a II , 25-013 Kielce
Starosta Powiatu Miechowskiego
Decyzja nr ZD.IV.9013/27/01

Dzia³ drugi - Organizacja domu pomocy spo³ecznej
a

b
c
d
e

Informacja o z³o¿eniu do akt
rejestrowych regulaminu
lub statutu domu i wprowadzonych zmianach
Imiê i nazwisko dyrektora domu
Nazwy i okrelenie filii domu
pomocy spo³ecznej maj¹cych
siedzibê poza lokalizacj¹ domu
Informacje dotycz¹ce
po³¹czenia, przekszta³cenia
lub likwidacji domu
Uwagi

15.02.2001 r.

Krystyna Dudzicz
XXX

Ksiêga Rejestrowa Domu Pomocy Spo³ecznej PS.III.9014/13/03
Dzia³ pierwszy - Oznaczenie domu pomocy spo³ecznej
a
b
c
d
e
f
g
h

XXX
XXX

i

Ksiêga Rejestrowa Domu Pomocy Spo³ecznej ZD.IV.9014/41/01

a
b
c
d
e
f
g
h
i

Numer kolejny wpisu
Data wpisu
Nazwa DPS
oraz jego siedziba
Typ domu
Obszar dzia³ania
Liczba miejsc
przeznaczonych
dla mieszkañców
Organ
prowadz¹cy dom
Organ sprawuj¹cy
nadzór nad domem
Uwagi

001
28.03.2001r.
Dom Pomocy Spo³ecznej, Harbutowice, 32-440 Su³kowice
dla doros³ych niepe³nosprawnych intelektualnie
placówka o zasiêgu powiatowym
76
Starosta Powiatu Mylenickiego
Starosta Powiatu Mylenickiego
Decyzja nr ZD.IV.9013/5/01

Dzia³ drugi - Organizacja domu pomocy spo³ecznej
a

b
c
d
e

Informacja o z³o¿eniu do akt
rejestrowych regulaminu
lub statutu domu i wprowadzonych zmianach
Imiê i nazwisko dyrektora domu
Nazwy i okrelenie filii domu
pomocy spo³ecznej maj¹cych
siedzibê poza lokalizacj¹ domu
Informacje dotycz¹ce
po³¹czenia, przekszta³cenia
lub likwidacji domu
Uwagi

b
c
d
e

Starosta Powiatu Mylenickiego
Starosta Powiatu Mylenickiego
Decyzja nr ZD.IV.9013/14/01

Informacja o z³o¿eniu do akt
rejestrowych regulaminu
lub statutu domu i wprowadzonych zmianach
Imiê i nazwisko dyrektora domu
Nazwy i okrelenie filii domu
pomocy spo³ecznej maj¹cych
siedzibê poza lokalizacj¹ domu
Informacje dotycz¹ce
po³¹czenia, przekszta³cenia
lub likwidacji domu
Uwagi

17.07.2003 r.

Andrzej Wojas
XXX
XXX
XXX

Dzia³ pierwszy - Oznaczenie domu pomocy spo³ecznej
a
b
c
d
e
f

Krystyna Stolarska
XXX

g
h

XXX

Obszar dzia³ania
Liczba miejsc
przeznaczonych
dla mieszkañców
Organ
prowadz¹cy dom
Organ sprawuj¹cy
nadzór nad domem
Uwagi

003
14.07.2003 r.
Dom Pomocy Spo³ecznej,
32-432 Pcim 638
dla osób przewlekle somatycznie chorych
placówka o zasiêgu powiatowym
81

Ksiêga Rejestrowa Domu Pomocy Spo³ecznej PS.III.9014/11/03

26.02.2001 r.

XXX

Numer kolejny wpisu
Data wpisu
Nazwa DPS
oraz jego siedziba
Typ domu

Dzia³ drugi - Organizacja domu pomocy spo³ecznej
a

Dzia³ pierwszy - Oznaczenie domu pomocy spo³ecznej

Poz. 2025

i

Numer kolejny wpisu
Data wpisu
Nazwa DPS
oraz jego siedziba
Typ domu
Obszar dzia³ania
Liczba miejsc
przeznaczonych
dla mieszkañców
Organ
prowadz¹cy dom
Organ sprawuj¹cy
nadzór nad domem
Uwagi

003
11.07.2003 r.
Dom Pomocy Spo³ecznej
dla Kombatantów i Innych Osób
Uprawnionych "Bia³y Potok"
32-425 Trzemenia 377
dla kombatantów i osób starych
oraz dla osób przewlekle psychicznie chorych
placówka o zasiêgu powiatowym
76 w tym: 15 dla osób przewlekle
psychicznie chorych i 61 dla osób
starych
Starosta Powiatu Mylenickiego
Starosta Powiatu Mylenickiego
Decyzja nr ZD.IV.9013/6-2/01

Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 169
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Dzia³ drugi - Organizacja domu pomocy spo³ecznej
a

b
c
d
e

Informacja o z³o¿eniu do akt
rejestrowych regulaminu
lub statutu domu i wprowadzonych zmianach
Imiê i nazwisko dyrektora domu
Nazwy i okrelenie filii domu
pomocy spo³ecznej maj¹cych
siedzibê poza lokalizacj¹ domu
Informacje dotycz¹ce
po³¹czenia, przekszta³cenia
lub likwidacji domu
Uwagi

11.07.2003 r.

g
Mariusz Rosiñski
XXX

i

d
e
f
g
h
i

Obszar dzia³ania
Liczba miejsc
przeznaczonych
dla mieszkañców
Organ
prowadz¹cy dom
Organ sprawuj¹cy
nadzór nad domem
Uwagi

XXX

002
16.09.2002 r.
Dom Pomocy Spo³ecznej, ul. Nawojowska 159, 33-300 Nowy S¹cz
dla osób przewlekle somatycznie chorych i dla osób przewlekle psychicznie chorych
placówka o zasiêgu powiatowym
180

b
c
d
e

Prezydent Miasta Nowy S¹cz
Prezydent Miasta Nowy S¹cz
Decyzja nr ZD.IV.9013/77/01

Informacja o z³o¿eniu do akt
rejestrowych regulaminu
lub statutu domu i wprowadzonych zmianach
Imiê i nazwisko dyrektora domu
Nazwy i okrelenie filii domu
pomocy spo³ecznej maj¹cych
siedzibê poza lokalizacj¹ domu
Informacje dotycz¹ce
po³¹czenia, przekszta³cenia
lub likwidacji domu
Uwagi

16.09.2002 r.

Marek Porêbski
XXX
XXX

d

b
c
d
e

Prezydent Miasta Nowy S¹cz
Decyzja nr ZD.IV.9013/36/01

Informacja o z³o¿eniu do akt
rejestrowych regulaminu
lub statutu domu i wprowadzonych zmianach
Imiê i nazwisko dyrektora domu
Nazwy i okrelenie filii domu
pomocy spo³ecznej maj¹cych
siedzibê poza lokalizacj¹ domu
Informacje dotycz¹ce
po³¹czenia, przekszta³cenia
lub likwidacji domu
Uwagi

26.02.2001 r.

Marian Morañski
XXX
XXX
XXX

Ksiêga Rejestrowa Domu Pomocy Spo³ecznej ZD.IV.9014/46/01

a
b
c
d
e
f
g
h
i

001
13.04.2001 r.
Dom Pomocy Spo³ecznej,ul. Nawojowska 155, 33-300 Nowy S¹cz
dla osób przewlekle psychicznie
chorych

Numer kolejny wpisu
Data wpisu
Nazwa DPS
oraz jego siedziba
Typ domu
Obszar dzia³ania
Liczba miejsc
przeznaczonych
dla mieszkañców
Organ
prowadz¹cy dom
Organ sprawuj¹cy
nadzór nad domem
Uwagi

001
13.04.2001 r.
Dom Pomocy Spo³ecznej, ul. Emilii Plater 20, 33-300 Nowy S¹cz
dla osób starych
placówka o zasiêgu powiatowym
101
Prezydent Miasta Nowy S¹cz
Prezydent Miasta Nowy S¹cz
Decyzja nr ZD.IV.9013/35/01

Dzia³ drugi - Organizacja domu pomocy spo³ecznej

XXX

Dzia³ pierwszy - Oznaczenie domu pomocy spo³ecznej
Numer kolejny wpisu
Data wpisu
Nazwa DPS
oraz jego siedziba
Typ domu

a

a

Ksiêga Rejestrowa Domu Pomocy Spo³ecznej ZD.IV.9014/45/01

a
b
c

Prezydent Miasta Nowy S¹cz

Dzia³ pierwszy - Oznaczenie domu pomocy spo³ecznej

Dzia³ drugi - Organizacja domu pomocy spo³ecznej
a

placówka o zasiêgu powiatowym
91

Dzia³ drugi - Organizacja domu pomocy spo³ecznej

Dzia³ pierwszy - Oznaczenie domu pomocy spo³ecznej
Numer kolejny wpisu
Data wpisu
Nazwa DPS
oraz jego siedziba
Typ domu

h

Obszar dzia³ania
Liczba miejsc
przeznaczonych
dla mieszkañców
Organ
prowadz¹cy dom
Organ sprawuj¹cy
nadzór nad domem
Uwagi

XXX

Ksiêga Rejestrowa Domu Pomocy Spo³ecznej PS.III.9014/37/02

a
b
c

e
f

Poz. 2025

b
c
d
e

Informacja o z³o¿eniu do akt
rejestrowych regulaminu
lub statutu domu i wprowadzonych zmianach
Imiê i nazwisko dyrektora domu
Nazwy i okrelenie filii domu
pomocy spo³ecznej maj¹cych
siedzibê poza lokalizacj¹ domu
Informacje dotycz¹ce
po³¹czenia, przekszta³cenia
lub likwidacji domu
Uwagi

26.02.2001r.

Maria Gabry
XXX
XXX
XXX

Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 169
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Ksiêga Rejestrowa Domu Pomocy Spo³ecznej PS.III.9014/13/02
Dzia³ pierwszy - Oznaczenie domu pomocy spo³ecznej
a
b
c
d
e
f
g
h
i

Numer kolejny wpisu
Data wpisu
Nazwa DPS
oraz jego siedziba
Typ domu
Obszar dzia³ania
Liczba miejsc
przeznaczonych
dla mieszkañców
Organ
prowadz¹cy dom
Organ sprawuj¹cy
nadzór nad domem
Uwagi

002
16.09.2002 r.
Dom Pomocy Spo³ecznej, ul. Zielona 26, 33-370 Muszyna
dla osób przewlekle somatycznie chorych
placówka o zasiêgu powiatowym
70

b
c
d
e

b
c

Imiê i nazwisko dyrektora domu
Nazwy i okrelenie filii domu
pomocy spo³ecznej maj¹cych
siedzibê poza lokalizacj¹ domu

d

Informacje dotycz¹ce
po³¹czenia, przekszta³cenia
lub likwidacji domu
Uwagi

e

Starosta Powiatu Nowos¹deckiego
Starosta Powiatu Nowos¹deckiego
Decyzja nr ZD.IV.9013/25/01

Informacja o z³o¿eniu do akt
rejestrowych regulaminu
lub statutu domu i wprowadzonych zmianach
Imiê i nazwisko dyrektora domu
Nazwy i okrelenie filii domu
pomocy spo³ecznej maj¹cych
siedzibê poza lokalizacj¹ domu
Informacje dotycz¹ce
po³¹czenia, przekszta³cenia
lub likwidacji domu
Uwagi

04.09.2002 r.

Franciszek Lipieñ
XXX
XXX
XXX

a
b
c

Numer kolejny wpisu
Data wpisu
Nazwa DPS
oraz jego siedziba

d
e
f

Typ domu
Obszar dzia³ania
Liczba miejsc
przeznaczonych
dla mieszkañców
Organ
prowadz¹cy dom
Organ sprawuj¹cy
nadzór nad domem
Uwagi

g
h
i

Dzia³ pierwszy - Oznaczenie domu pomocy spo³ecznej

d

e
f
g
h
i

Obszar dzia³ania
Liczba miejsc
przeznaczonych
dla mieszkañców
Organ
prowadz¹cy dom
Organ sprawuj¹cy
nadzór nad domem
Uwagi

002
2.12.2002 r.
Dom Pomocy Spo³ecznej, Zbyszyce 12 33-318 Gródek n/Dunajcem
91 osób przewlekle psychicznie
chorych, 40 doros³ych niepe³nosprawnych intelektualnie, 62 przewlekle somatycznie chorych.
placówka o zasiêgu powiatowym
193

Starosta Powiatu Nowotarskiego
Starosta Powiatu Nowotarskiego
Decyzja nr ZD.IV.9013/31/01

b
c

d
e

Informacja o z³o¿eniu do akt
rejestrowych regulaminu
lub statutu domu i wprowadzonych zmianach
Imiê i nazwisko dyrektora domu
Nazwy i okrelenie filii domu
pomocy spo³ecznej maj¹cych
siedzibê poza lokalizacj¹ domu
Informacje dotycz¹ce
po³¹czenia, przekszta³cenia
lub likwidacji domu
Uwagi

06.09.2002 r.

Marek Siatkowski
34-700 Rabka, ul. Parkowa 4 dla osób przewlekle somatycznie
chorych 60 osób
XXX
XXX

Ksiêga Rejestrowa Domu Pomocy Spo³ecznej ZD.IV.9014/50/01
Starosta Powiatu Nowos¹deckiego
Starosta Powiatu Nowos¹deckiego
Decyzja nr PS.III./9013/2/02

Dzia³ drugi - Organizacja domu pomocy spo³ecznej
a

002
16.09.2002 r.
Dom Pomocy Spo³ecznej
"Smrek"Zaskale 195,
34-424 Szaflary
dla osób starych - 52 osoby
placówka o zasiêgu powiatowym
112 osób (ogó³em)

Dzia³ drugi - Organizacja domu pomocy spo³ecznej

Ksiêga Rejestrowa Domu Pomocy Spo³ecznej PS.III.9014/44/02

Numer kolejny wpisu
Data wpisu
Nazwa DPS
oraz jego siedziba
Typ domu

XXX

Dzia³ pierwszy - Oznaczenie domu pomocy spo³ecznej

a

a
b
c

Alicja Tylka
33-395 Klêczany 169
dla osób przewlekle
somatycznie chorych dla 46 osób
XXX

Ksiêga Rejestrowa Domu Pomocy Spo³ecznej PS.III.9014/30/02

Dzia³ drugi - Organizacja domu pomocy spo³ecznej
a

Poz. 2025

Informacja o z³o¿eniu do akt
rejestrowych regulaminu
lub statutu domu i wprowadzonych zmianach

23.10.2002 r.

Dzia³ pierwszy - Oznaczenie domu pomocy spo³ecznej
a
b
c
d
e
f

Numer kolejny wpisu
Data wpisu
Nazwa DPS
oraz jego siedziba
Typ domu
Obszar dzia³ania
Liczba miejsc
przeznaczonych
dla mieszkañców

001
10.04.2001 r.
Dom Pomocy Spo³ecznej,
ul. J. Kantego 4, 32-300 Olkusz
dla osób przewlekle somatycznie chorych
placówka o zasiêgu powiatowym
126

Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 169
g
h
i

Organ
prowadz¹cy dom
Organ sprawuj¹cy
nadzór nad domem
Uwagi
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Starosta Powiatu Olkuskiego
Starosta Powiatu Olkuskiego
Decyzja nr ZD.IV.9013/15/01

Ksiêga Rejestrowa Domu Pomocy Spo³ecznej PS.III.9014-7-04
Dzia³ pierwszy - Oznaczenie domu pomocy spo³ecznej
a
b
c

Numer kolejny wpisu
Data wpisu
Nazwa DPS
oraz jego siedziba

d

Typ domu

e
f

Obszar dzia³ania
Liczba miejsc
przeznaczonych
dla mieszkañców
Organ
prowadz¹cy dom

Dzia³ drugi - Organizacja domu pomocy spo³ecznej
a

b
c

d
e

Informacja o z³o¿eniu do akt
rejestrowych regulaminu
lub statutu domu i wprowadzonych zmianach
Imiê i nazwisko dyrektora domu
Nazwy i okrelenie filii domu
pomocy spo³ecznej maj¹cych
siedzibê poza lokalizacj¹ domu
Informacje dotycz¹ce
po³¹czenia, przekszta³cenia
lub likwidacji domu
Uwagi

28.02.2001 r.

Wies³aw Pietras
Je¿ówka 166 a, 32-340
Wolbrom dla osób
przewlekle somatycznie chorych
XXX

Poz. 2025

g
h
i

Organ sprawuj¹cy
nadzór nad domem
Uwagi

002
01.06.2004 r.
Dom Pomocy Spo³ecznej Braci
Albertynów, ul. B³. Faustyny
119, 32-652 Bulowice
dla osób przewlekle psychicznie
chorych
placówka o zasiêgu powiatowym
77
Zgromadzenie Braci Albertynów
Pos³uguj¹cym Ubogich, ul. Krakowska 43, 31-063 Kraków
Starosta Powiatu Owiêcimskiego
Decyzja nr ZD.IV.9013/72/01

XXX
Dzia³ drugi - Organizacja domu pomocy spo³ecznej

Ksiêga Rejestrowa Domu Pomocy Spo³ecznej ZD.IV.9014/51/01

a

Dzia³ pierwszy - Oznaczenie domu pomocy spo³ecznej
a
b
c
d
e
f
g
h
i

Numer kolejny wpisu
Data wpisu
Nazwa DPS
oraz jego siedziba
Typ domu
Obszar dzia³ania
Liczba miejsc
przeznaczonych
dla mieszkañców
Organ
prowadz¹cy dom
Organ sprawuj¹cy
nadzór nad domem
Uwagi

001
17.04.2001 r.
Dom Pomocy Spo³ecznej, ul. Ksiê¿nej Ogiñskiej 2, 32-661 Bobrek
dla doros³ych niepe³nosprawnych intelektualnie
placówka o zasiêgu powiatowym
230

b
c
d
e

d
e

01.06.2004 r.

Brat Marek Gardian
XXX
XXX
XXX

Starosta Powiatu Owiêcimskiego

Ksiêga Rejestrowa Domu Pomocy Spo³ecznej PS.III.9014-3-04

Starosta Powiatu Owiêcimskiego

Dzia³ pierwszy - Oznaczenie domu pomocy spo³ecznej

Decyzja nr ZD.IV.9013/40/01

Dzia³ drugi - Organizacja domu pomocy spo³ecznej
a

b
c

Informacja o z³o¿eniu do akt
rejestrowych regulaminu
lub statutu domu i wprowadzonych zmianach
Imiê i nazwisko dyrektora domu
Nazwy i okrelenie filii domu
pomocy spo³ecznej maj¹cych
siedzibê poza lokalizacj¹ domu
Informacje dotycz¹ce
po³¹czenia, przekszta³cenia
lub likwidacji domu
Uwagi

Informacja o z³o¿eniu do akt
rejestrowych regulaminu
lub statutu domu i wprowadzonych zmianach
Imiê i nazwisko dyrektora domu
Nazwy i okrelenie filii domu
pomocy spo³ecznej maj¹cych
siedzibê poza lokalizacj¹ domu
Informacje dotycz¹ce
po³¹czenia, przekszta³cenia
lub likwidacji domu
Uwagi

27.02.2001 r.

Roman Konicki
XXX

a
b
c

Numer kolejny wpisu
Data wpisu
Nazwa DPS
oraz jego siedziba

d

Typ domu

e
f

Obszar dzia³ania
Liczba miejsc
przeznaczonych
dla mieszkañców
Organ
prowadz¹cy dom

g
XXX
h
XXX

i

Organ sprawuj¹cy
nadzór nad domem
Uwagi

003
12.03.2004 r.
Dom Pomocy Spo³ecznej CARITAS Archidiecezji Krakowskiej,
32-640 Zator, ul. Jana Paw³a II 3
dla osób doros³ych niepe³nosprawnych intelektualnie
placówka o zasiêgu powiatowym
50
CARITAS Archidiecezji Krakowskiej, ul. Bronowicka 78,
30-091 Kraków
Starosta Powiatu Owiêcimskiego
Decyzja nr ZD.IV.9013/32/01

Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 169
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Dzia³ drugi - Organizacja domu pomocy spo³ecznej
a

b
c
d
e

Informacja o z³o¿eniu do akt
rejestrowych regulaminu
lub statutu domu i wprowadzonych zmianach
Imiê i nazwisko dyrektora domu
Nazwy i okrelenie filii domu
pomocy spo³ecznej maj¹cych
siedzibê poza lokalizacj¹ domu
Informacje dotycz¹ce
po³¹czenia, przekszta³cenia
lub likwidacji domu
Uwagi

12.03.2004 r.

Ksi¹dz
Wojciech Olszowski
XXX

d

Typ domu

e
f

Obszar dzia³ania
Liczba miejsc
przeznaczonych
dla mieszkañców
Organ
prowadz¹cy dom

g
h

XXX
XXX

i

Ksiêga Rejestrowa Domu Pomocy Spo³ecznej PS.III.9014/47/02

a
b
c

Numer kolejny wpisu
Data wpisu
Nazwa DPS
oraz jego siedziba

d

Typ domu

e
f

Obszar dzia³ania
Liczba miejsc
przeznaczonych
dla mieszkañców
Organ
prowadz¹cy dom
Organ sprawuj¹cy
nadzór nad domem
Uwagi

g
h
i

002
2.12.2002 r.
Dom Pomocy Spo³ecznej
im. Adama Chmielowskiego,
£yszkowice 64, 32-104 Koniusza
89 doros³ych niepe³nosprawnych intelektualnie,42 osób przewlekle psychicznie chorych.
placówka o zasiêgu powiatowym
131
Starosta Powiatu Proszowickiego
Starosta Powiatu Proszowickiego
Decyzja nr PS.III.9013/3/02

Dzia³ drugi - Organizacja domu pomocy spo³ecznej
a

b
c
d
e

Informacja o z³o¿eniu do akt
rejestrowych regulaminu
lub statutu domu i wprowadzonych zmianach
Imiê i nazwisko dyrektora domu
Nazwy i okrelenie filii domu
pomocy spo³ecznej maj¹cych
siedzibê poza lokalizacj¹ domu
Informacje dotycz¹ce
po³¹czenia, przekszta³cenia
lub likwidacji domu
Uwagi

b
c
d
e

XXX

Ksiêga Rejestrowa Domu Pomocy Spo³ecznej ZD.IV.9014/55/01

a
b
c
d
e
f

h
i

Numer kolejny wpisu
Data wpisu
Nazwa DPS
oraz jego siedziba

001
11.04.2001 r.
Dom Pomocy Spo³ecznej
dla dzieci i m³odzie¿y,
34-240 Jordanów, ul. Rynek 45

Informacja o z³o¿eniu do akt
rejestrowych regulaminu
lub statutu domu i wprowadzonych zmianach
Imiê i nazwisko dyrektora domu
Nazwy i okrelenie filii domu
pomocy spo³ecznej maj¹cych
siedzibê poza lokalizacj¹ domu
Informacje dotycz¹ce
po³¹czenia, przekszta³cenia
lub likwidacji domu
Uwagi

06.03.2001 r.

Siostra Zofia piewak
XXX
XXX
XXX

Numer kolejny wpisu
Data wpisu
Nazwa DPS
oraz jego siedziba
Typ domu
Obszar dzia³ania
Liczba miejsc
przeznaczonych
dla mieszkañców
Organ
prowadz¹cy dom
Organ sprawuj¹cy
nadzór nad domem
Uwagi

001
17.04.2001 r.
Dom Pomocy Spo³ecznej,
34-242 £êtownia 353
dla osób starych
placówka o zasiêgu powiatowym
84
Starosta Powiatu Suskiego
Starosta Powiatu Suskiego
Decyzja nr ZD.IV.9013/70/01

Dzia³ drugi - Organizacja domu pomocy spo³ecznej
a

b
c

Dzia³ pierwszy - Oznaczenie domu pomocy spo³ecznej
a
b
c

Decyzja nr ZD.IV.9013/20/01

Dzia³ pierwszy - Oznaczenie domu pomocy spo³ecznej

g

XXX

Zgromadzenie Panien Ofiarowania NMP ul. w. Jana 7,
31-017 Kraków
Starosta Powiatu Suskiego

Ksiêga Rejestrowa Domu Pomocy Spo³ecznej ZD.IV.9014/56/01

20.11.2002 r.

Barbara Ziêba
XXX

Organ sprawuj¹cy
nadzór nad domem
Uwagi

dla dzieci i m³odzie¿y niepe³nosprawnych intelektualnie
placówka o zasiêgu powiatowym
45

Dzia³ drugi - Organizacja domu pomocy spo³ecznej
a

Dzia³ pierwszy - Oznaczenie domu pomocy spo³ecznej

Poz. 2025

d
e

Informacja o z³o¿eniu do akt
rejestrowych regulaminu
lub statutu domu i wprowadzonych zmianach
Imiê i nazwisko dyrektora domu
Nazwy i okrelenie filii domu
pomocy spo³ecznej maj¹cych
siedzibê poza lokalizacj¹ domu
Informacje dotycz¹ce
po³¹czenia, przekszta³cenia
lub likwidacji domu
Uwagi

05.03.2001 r.

Roman Rodzik
34-485 Naprawa
dla doros³ych niepe³nosprawnych intelektualnie
XXX
XXX

Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 169
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Ksiêga Rejestrowa Domu Pomocy Spo³ecznej PS.III.9014/32/02
Dzia³ pierwszy - Oznaczenie domu pomocy spo³ecznej
a
b
c

Numer kolejny wpisu
Data wpisu
Nazwa DPS
oraz jego siedziba

d

Typ domu

e
f

Obszar dzia³ania
Liczba miejsc
przeznaczonych
dla mieszkañców
Organ
prowadz¹cy dom
Organ sprawuj¹cy
nadzór nad domem
Uwagi

g
h
i

002
16.09.2002 r.
Dom Pomocy Spo³ecznej, ul. ¯eromskiego 17, 34-220 Maków
Podhalañski
dla osób przewlekle psychicznie
chorych
placówka o zasiêgu powiatowym
62

b
c
d
e

Poz. 2025
Imiê i nazwisko dyrektora domu
Nazwy i okrelenie filii domu
pomocy spo³ecznej maj¹cych
siedzibê poza lokalizacj¹ domu
Informacje dotycz¹ce
po³¹czenia, przekszta³cenia
lub likwidacji domu
Uwagi

b
c
d
e

XXX
XXX

Ksiêga Rejestrowa Domu Pomocy Spo³ecznej ZD.IV.9014/59/01
Dzia³ pierwszy - Oznaczenie domu pomocy spo³ecznej

Starosta Powiatu Suskiego
Starosta Powiatu Suskiego

a
b
c

Numer kolejny wpisu
Data wpisu
Nazwa DPS
oraz jego siedziba

d

Typ domu

e
f

Obszar dzia³ania
Liczba miejsc
przeznaczonych
dla mieszkañców
Organ
prowadz¹cy dom

Decyzja nr ZD.IV.9013/64/01

Dzia³ drugi - Organizacja domu pomocy spo³ecznej
a

Maria Ostrowska
XXX

Informacja o z³o¿eniu do akt
rejestrowych regulaminu
lub statutu domu i wprowadzonych zmianach
Imiê i nazwisko dyrektora domu
Nazwy i okrelenie filii domu
pomocy spo³ecznej maj¹cych
siedzibê poza lokalizacj¹ domu
Informacje dotycz¹ce
po³¹czenia, przekszta³cenia
lub likwidacji domu
Uwagi

12.09.2002 r.

Stanis³aw Szczêniak
XXX

g
XXX
h
XXX

i

Organ sprawuj¹cy
nadzór nad domem
Uwagi

001
28.03.2001 r.
Dom Pomocy Spo³ecznej
dla dzieci i m³odzie¿y niepe³nosprawnych intelektualnie prowadzony przez Zgromadzenie
Sióstr Mi³osierdzia ul. Robotnicza 4, 33-100 Tarnów
dla dzieci i m³odzie¿y niepe³nosprawnych intelektualnie
placówka o zasiêgu powiatowym
75
Zgromadzenie Sióstr Mi³osierdzia
w. Wincentego a Paulo, ul. Warszawska 8, 31-155 Kraków
Prezydent Miasta Tarnowa
Decyzja nr ZD.IV.9013/2/01

Dzia³ drugi - Organizacja domu pomocy spo³ecznej
Ksiêga Rejestrowa Domu Pomocy Spo³ecznej PS.III.9014/ /03

a

Dzia³ pierwszy - Oznaczenie domu pomocy spo³ecznej
a
b
c
d
e
f
g
h
i

Numer kolejny wpisu
Data wpisu
Nazwa DPS
oraz jego siedziba
Typ domu
Obszar dzia³ania
Liczba miejsc
przeznaczonych
dla mieszkañców
Organ
prowadz¹cy dom
Organ sprawuj¹cy
nadzór nad domem
Uwagi

002
19.02.2002r.
Dom Pomocy Spo³ecznej,
ul. Szpitalna 53, 33-100 Tarnów
dla osób przewlekle somatycznie chorych
placówka o zasiêgu powiatowym
257

c
d
e

Nazwy i okrelenie filii domu
pomocy spo³ecznej maj¹cych
siedzibê poza lokalizacj¹ domu
Informacje dotycz¹ce
po³¹czenia, przekszta³cenia
lub likwidacji domu
Uwagi

20.02.2001 r.

Siostra
Miros³awa Ha³at
XXX
XXX
XXX

Prezydent Miasta Tarnowa
Prezydent Miasta Tarnowa
Decyzja nr ZD.IV.9013/33/01

Dzia³ drugi - Organizacja domu pomocy spo³ecznej
a

b

Informacja o z³o¿eniu do akt
rejestrowych regulaminu
lub statutu domu i wprowadzonych zmianach
Imiê i nazwisko dyrektora domu

Informacja o z³o¿eniu do akt
rejestrowych regulaminu
lub statutu domu i wprowadzonych zmianach

10.02.2003 r.

Ksiêga Rejestrowa Domu Pomocy Spo³ecznej ZD.IV.9014/60/01
Dzia³ pierwszy - Oznaczenie domu pomocy spo³ecznej
a
b
c
d
e

Numer kolejny wpisu
Data wpisu
Nazwa DPS
oraz jego siedziba
Typ domu
Obszar dzia³ania

001
11.04.2001 r.
Dom Pomocy Spo³ecznej, ul. Czarna Droga 48, 33-100 Tarnów
dla osób starych
placówka o zasiêgu powiatowym

Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 169
f
g
h
i

Liczba miejsc
przeznaczonych
dla mieszkañców
Organ
prowadz¹cy dom
Organ sprawuj¹cy
nadzór nad domem
Uwagi

 6499 

100

d

Prezydent Miasta Tarnowa

e

b
c
d
e

Decyzja nr ZD.IV.9013/21/01

Informacja o z³o¿eniu do akt
rejestrowych regulaminu
lub statutu domu i wprowadzonych zmianach
Imiê i nazwisko dyrektora domu
Nazwy i okrelenie filii domu
pomocy spo³ecznej maj¹cych
siedzibê poza lokalizacj¹ domu
Informacje dotycz¹ce
po³¹czenia, przekszta³cenia
lub likwidacji domu
Uwagi

09.04.2001 r.

Bogus³awa Giba³a
XXX

a
b
c
d
e
f
g

XXX

Dzia³ pierwszy - Oznaczenie domu pomocy spo³ecznej

d

Typ domu

e
f

Obszar dzia³ania
Liczba miejsc
przeznaczonych
dla mieszkañców
Organ
prowadz¹cy dom

g
h
i

Organ sprawuj¹cy
nadzór nad domem
Uwagi

002
01.09.2001 r.
Dom Pomocy Spo³ecznej okresowego pobytu osób niepe³nosprawnych
intelektualnie
im. w. Kingi Al. M. B. Fatimska
6, 33-100 Tarnów
dla dzieci i m³odzie¿y niepe³nosprawnych intelektualnie
placówka o zasiêgu powiatowym
10
Zgromadzenie Sióstr Najwiêtszej Rodziny z Nazaretu,ul. Nazaretañska 1, 30-680 Kraków
Prezydent Miasta Tarnowa
Decyzja nr ZD.IV.9013/38/01

Dzia³ drugi - Organizacja domu pomocy spo³ecznej
a

b
c

XXX

Dzia³ pierwszy - Oznaczenie domu pomocy spo³ecznej

XXX

Ksiêga Rejestrowa Domu Pomocy Spo³ecznej ZD.IV.9014/61-2/01

Numer kolejny wpisu
Data wpisu
Nazwa DPS
oraz jego siedziba

XXX

Ksiêga Rejestrowa Domu Pomocy Spo³ecznej PS.III.9014/21/03

h
i

a
b
c

Informacje dotycz¹ce
po³¹czenia, przekszta³cenia
lub likwidacji domu
Uwagi

Prezydent Miasta Tarnowa

Dzia³ drugi - Organizacja domu pomocy spo³ecznej
a

Poz. 2025

Informacja o z³o¿eniu do akt
rejestrowych regulaminu
lub statutu domu i wprowadzonych zmianach
Imiê i nazwisko dyrektora domu
Nazwy i okrelenie filii domu
pomocy spo³ecznej maj¹cych
siedzibê poza lokalizacj¹ domu

28.08.2001 r.

Siostra Teresa Ko³odziejczyk
XXX

Numer kolejny wpisu
Data wpisu
Nazwa DPS
oraz jego siedziba
Typ domu
Obszar dzia³ania
Liczba miejsc
przeznaczonych
dla mieszkañców
Organ
prowadz¹cy dom
Organ sprawuj¹cy
nadzór nad domem
Uwagi

003
23.10.2003 r.
Dom Pomocy Spo³ecznej, Karwodrza 116, 33-170 Tuchów
dla doros³ych niepe³nosprawnych intelektualnie
placówka o zasiêgu powiatowym
100
Starosta PowiatuTarnowskiego
Starosta PowiatuTarnowskiego
Decyzja nr ZD.IV.9013/69/01

Dzia³ drugi - Organizacja domu pomocy spo³ecznej
a

b
c
d
e

Informacja o z³o¿eniu do akt
rejestrowych regulaminu
lub statutu domu i wprowadzonych zmianach
Imiê i nazwisko dyrektora domu
Nazwy i okrelenie filii domu
pomocy spo³ecznej maj¹cych
siedzibê poza lokalizacj¹ domu
Informacje dotycz¹ce
po³¹czenia, przekszta³cenia
lub likwidacji domu
Uwagi

03.10.2003 r.

W³adys³awa Stefañska do 30.09.2004 r.
XXX
XXX
XXX

Ksiêga Rejestrowa Domu Pomocy Spo³ecznej ZD.IV.9014/63/01
Dzia³ pierwszy - Oznaczenie domu pomocy spo³ecznej
a
b
c
d
e
f
g
h
i

Numer kolejny wpisu
Data wpisu
Nazwa DPS
oraz jego siedziba
Typ domu
Obszar dzia³ania
Liczba miejsc
przeznaczonych
dla mieszkañców
Organ
prowadz¹cy dom
Organ sprawuj¹cy
nadzór nad domem
Uwagi

001
25.04.2001 r.
Dom Pomocy Spo³ecznej,
33-114 Rzuchowa
dla osób starych
placówka o zasiêgu powiatowym
30
Starosta PowiatuTarnowskiego
Starosta PowiatuTarnowskiego
Decyzja nr ZD.IV.9013/67/01

Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 169

 6500 

Dzia³ drugi - Organizacja domu pomocy spo³ecznej
a

b
c
d
e

Informacja o z³o¿eniu do akt
rejestrowych regulaminu
lub statutu domu i wprowadzonych zmianach
Imiê i nazwisko dyrektora domu
Nazwy i okrelenie filii domu
pomocy spo³ecznej maj¹cych
siedzibê poza lokalizacj¹ domu
Informacje dotycz¹ce
po³¹czenia, przekszta³cenia
lub likwidacji domu
Uwagi

05.04.2001 r.

e
f
g

Halina Sêkowska
XXX

h
i

d
e
f
g
h
i

Obszar dzia³ania
Liczba miejsc
przeznaczonych
dla mieszkañców
Organ
prowadz¹cy dom
Organ sprawuj¹cy
nadzór nad domem
Uwagi

XXX

002
23.09.2003 r.
Dom Pomocy Spo³ecznej, Sieradza 208, 33-240 ¯abno
dla osób przewlekle psychicznie
chorych
placówka o zasiêgu powiatowym
100

b
c
d
e

Starosta PowiatuTarnowskiego
Starosta PowiatuTarnowskiego

a

b
c

Informacja o z³o¿eniu do akt
rejestrowych regulaminu
lub statutu domu i wprowadzonych zmianach
Imiê i nazwisko dyrektora domu
Nazwy i okrelenie filii domu
pomocy spo³ecznej maj¹cych
siedzibê poza lokalizacj¹ domu
Informacje dotycz¹ce
po³¹czenia, przekszta³cenia
lub likwidacji domu
Uwagi

19.09.2003 r.

d

e

Starosta PowiatuTarnowskiego
Decyzja nr ZD.IV.9013/68/01

Informacja o z³o¿eniu do akt
rejestrowych regulaminu
lub statutu domu i wprowadzonych zmianach
Imiê i nazwisko dyrektora domu
Nazwy i okrelenie filii domu
pomocy spo³ecznej maj¹cych
siedzibê poza lokalizacj¹ domu
Informacje dotycz¹ce
po³¹czenia, przekszta³cenia
lub likwidacji domu
Uwagi

05.04.2001 r.

Daniel Mosio
XXX
XXX
XXX

Ksiêga Rejestrowa Domu Pomocy Spo³ecznej ZD.IV.9014/66/01

a
b
c

Numer kolejny wpisu
Data wpisu
Nazwa DPS
oraz jego siedziba

d

Typ domu

e
f

Obszar dzia³ania
Liczba miejsc
przeznaczonych
dla mieszkañców
Organ
prowadz¹cy dom

g
Renata Rubacka
XXX
XXX
XXX

Dzia³ pierwszy - Oznaczenie domu pomocy spo³ecznej
Numer kolejny wpisu
Data wpisu
Nazwa DPS
oraz jego siedziba
Typ domu

d

Decyzja nr ZD.IV.9013/17/01

Ksiêga Rejestrowa Domu Pomocy Spo³ecznej ZD.IV.9014/65/01

a
b
c

Starosta PowiatuTarnowskiego

Dzia³ pierwszy - Oznaczenie domu pomocy spo³ecznej

Dzia³ drugi - Organizacja domu pomocy spo³ecznej
a

placówka o zasiêgu powiatowym
130

Dzia³ drugi - Organizacja domu pomocy spo³ecznej

Dzia³ pierwszy - Oznaczenie domu pomocy spo³ecznej
Numer kolejny wpisu
Data wpisu
Nazwa DPS
oraz jego siedziba
Typ domu

Obszar dzia³ania
Liczba miejsc
przeznaczonych
dla mieszkañców
Organ
prowadz¹cy dom
Organ sprawuj¹cy
nadzór nad domem
Uwagi

XXX

Ksiêga Rejestrowa Domu Pomocy Spo³ecznej PS.III.9014/18/03

a
b
c

Poz. 2025

001
25.04.2001 r.
Dom Pomocy Spo³ecznej,
Stró¿e 1, 32-840 Zakliczyn
dla osób przewlekle psychicznie
chorych

h
i

Organ sprawuj¹cy
nadzór nad domem
Uwagi

001
16.05.2001 r.
Dom Pomocy Spo³ecznej, Dom
Pogodnej Jesieni, ul. w. Józefa
9, 33-170 Tuchów
dla osób przewlekle somatycznie chorych
placówka o zasiêgu powiatowym
40
Zgromadzenie Sióstr w. Józefa, ul. Mocickiego 34,
33-100 Tarnów
Starosta PowiatuTarnowskiego
Decyzja nr ZD.IV.9013/62-2/01

Dzia³ drugi - Organizacja domu pomocy spo³ecznej
a

b
c
d
e

Informacja o z³o¿eniu do akt
rejestrowych regulaminu
lub statutu domu i wprowadzonych zmianach
Imiê i nazwisko dyrektora domu
Nazwy i okrelenie filii domu
pomocy spo³ecznej maj¹cych
siedzibê poza lokalizacj¹ domu
Informacje dotycz¹ce
po³¹czenia, przekszta³cenia
lub likwidacji domu
Uwagi

15.05.2001 r.

Siostra Bernardyna
Smoszna
XXX
XXX
XXX

Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 169

 6501 

Ksiêga Rejestrowa Domu Pomocy Spo³ecznej PS.III.9014/12/03
Dzia³ pierwszy - Oznaczenie domu pomocy spo³ecznej
a
b
c
d
e
f
g
h
i

Numer kolejny wpisu
Data wpisu
Nazwa DPS
oraz jego siedziba
Typ domu
Obszar dzia³ania
Liczba miejsc
przeznaczonych
dla mieszkañców
Organ
prowadz¹cy dom
Organ sprawuj¹cy
nadzór nad domem
Uwagi

002
15.07.2003 r.
Dom Pomocy Spo³ecznej,
33-270 Wietrzychowice 9
dla osób przewlekle somatycznie chorych
placówka o zasiêgu powiatowym
80
Starosta PowiatuTarnowskiego

Poz. 2025

Dzia³ drugi - Organizacja domu pomocy spo³ecznej
a

b
c
d
e

Informacja o z³o¿eniu do akt
rejestrowych regulaminu
lub statutu domu i wprowadzonych zmianach
Imiê i nazwisko dyrektora domu
Nazwy i okrelenie filii domu
pomocy spo³ecznej maj¹cych
siedzibê poza lokalizacj¹ domu
Informacje dotycz¹ce
po³¹czenia, przekszta³cenia
lub likwidacji domu
Uwagi

15.05.2001 r.

Ryszard Kuczyñski
XXX
XXX
XXX

Starosta PowiatuTarnowskiego
Decyzja nr ZD.IV.9013/66/01

Ksiêga Rejestrowa Domu Pomocy Spo³ecznej PS.III.9014/33/02
Dzia³ pierwszy - Oznaczenie domu pomocy spo³ecznej

Dzia³ drugi - Organizacja domu pomocy spo³ecznej
a

b
c
d
e

Informacja o z³o¿eniu do akt
rejestrowych regulaminu
lub statutu domu i wprowadzonych zmianach
Imiê i nazwisko dyrektora domu
Nazwy i okrelenie filii domu
pomocy spo³ecznej maj¹cych
siedzibê poza lokalizacj¹ domu
Informacje dotycz¹ce
po³¹czenia, przekszta³cenia
lub likwidacji domu
Uwagi

15.07.2003 r.

a
b
c
d

Zbigniew £o
do 31 grudnia 2004 r.
XXX
XXX
XXX

e
f
g
h
i

Ksiêga Rejestrowa Domu Pomocy Spo³ecznej ZD.IV.9014/68/01
Dzia³ pierwszy - Oznaczenie domu pomocy spo³ecznej
a
b
c

Numer kolejny wpisu
Data wpisu
Nazwa DPS
oraz jego siedziba

d

Typ domu

e
f

Obszar dzia³ania
Liczba miejsc
przeznaczonych
dla mieszkañców
Organ
prowadz¹cy dom

g
h
i

Organ sprawuj¹cy
nadzór nad domem
Uwagi

001
16.05.2001 r.
Dom Pomocy Spo³ecznej, Dom
Pogodnej Jesieni, ul. Grabina 11,
32-840 Zakliczyn
dla osób przewlekle somatycznie chorych
placówka o zasiêgu powiatowym
23
Samarytañskie Towarzystwo
im. Jana Paw³a II, 32-840 Zakliczyn, ul. Grabina 11
Starosta PowiatuTarnowskiego
Decyzja nr ZD.IV.9013/59-2/01

Numer kolejny wpisu
Data wpisu
Nazwa DPS
oraz jego siedziba
Typ domu
Obszar dzia³ania
Liczba miejsc
przeznaczonych
dla mieszkañców
Organ
prowadz¹cy dom
Organ sprawuj¹cy
nadzór nad domem
Uwagi

002
16.09.2002 r.
Dom Pomocy Spo³ecznej,
33-271 Jadowniki Mokre 340
dla dzieci i m³odzie¿y niepe³nosprawnej intelektualnie
placówka o zasiêgu powiatowym
25
Caritas Archidiecezji Tarnowskiej, ul. Sowiñskiego 8/3,
33-100 Tarnów
Starosta PowiatuTarnowskiego
Decyzja nr ZD.IV./9013/78/01

Dzia³ drugi - Organizacja domu pomocy spo³ecznej
a

b
c
d
e

Informacja o z³o¿eniu do akt
rejestrowych regulaminu
lub statutu domu i wprowadzonych zmianach
Imiê i nazwisko dyrektora domu
Nazwy i okrelenie filii domu
pomocy spo³ecznej maj¹cych
siedzibê poza lokalizacj¹ domu
Informacje dotycz¹ce
po³¹czenia, przekszta³cenia
lub likwidacji domu
Uwagi

10.09.2002 r.

Ks. Marek Kogut
XXX
XXX
XXX

Ksiêga Rejestrowa Domu Pomocy Spo³ecznej PS.III.9014-28-03
Dzia³ pierwszy - Oznaczenie domu pomocy spo³ecznej
a
b
c
d

Numer kolejny wpisu
Data wpisu
Nazwa DPS
oraz jego siedziba
Typ domu

002
23.12.2003 r.
Dom Pomocy Spo³ecznej, ul. ¯eromskiego 12, 34-500 Zakopane
dla 32 osób starych oraz 30 osób
przewlekle somatycznie chorych

Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 169
e
f
g
h
i

Obszar dzia³ania
Liczba miejsc
przeznaczonych
dla mieszkañców
Organ
prowadz¹cy dom
Organ sprawuj¹cy
nadzór nad domem
Uwagi

 6502 

placówka o zasiêgu powiatowym
62
Starosta Powiatu Tatrzañskiego
Starosta Powiatu Tatrzañskiego
Decyzja nr PS.III.9013/8/03

Dzia³ drugi - Organizacja domu pomocy spo³ecznej
a

b
c
d
e

Informacja o z³o¿eniu do akt
rejestrowych regulaminu
lub statutu domu i wprowadzonych zmianach
Imiê i nazwisko dyrektora domu
Nazwy i okrelenie filii domu
pomocy spo³ecznej maj¹cych
siedzibê poza lokalizacj¹ domu
Informacje dotycz¹ce
po³¹czenia, przekszta³cenia
lub likwidacji domu
Uwagi

24.11.2003 r.

Ksiêga Rejestrowa Domu Pomocy Spo³ecznej ZD.IV.9014/72/01
Dzia³ pierwszy - Oznaczenie domu pomocy spo³ecznej
a
b
c
d
e
f
g
h

Jan Bachleda Dorcarz
XXX

i

XXX

a

XXX

Ksiêga Rejestrowa Domu Pomocy Spo³ecznej ZD.IV.9014/71/01
Dzia³ pierwszy - Oznaczenie domu pomocy spo³ecznej
Numer kolejny wpisu
Data wpisu
Nazwa DPS
oraz jego siedziba

d

Typ domu

e
f

Obszar dzia³ania
Liczba miejsc
przeznaczonych
dla mieszkañców
Organ
prowadz¹cy dom

g
h
i

Organ sprawuj¹cy
nadzór nad domem
Uwagi

001
08.05.2001 r.
Dom Pomocy Spo³ecznej dla dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Serafitek, 34-405 Bia³ka
Tatrzañska, ul. rodkowa 186
dla dzieci i m³odzie¿y niepe³nosprawnej intelektualnie
placówka o zasiêgu powiatowym
40
Zgromadzenie Córek Matki Bo¿ej Bolesnej, Pl. Kociuszki 8,
32-600 Owiêcim
Starosta Powiatu Tatrzañskiego
Decyzja nr ZD.IV.9013/76/01

c
d
e

b
c
d
e

Informacja o z³o¿eniu do akt
rejestrowych regulaminu
lub statutu domu i wprowadzonych zmianach
Imiê i nazwisko dyrektora domu
Nazwy i okrelenie filii domu
pomocy spo³ecznej maj¹cych
siedzibê poza lokalizacj¹ domu
Informacje dotycz¹ce
po³¹czenia, przekszta³cenia
lub likwidacji domu
Uwagi

001
06.04.2001 r.
Dom Pomocy Spo³ecznej nr 1,
ul. Parkowa 1, 34-100 Wadowice
dla osób starych
placówka o zasiêgu powiatowym
92
Starosta Powiatu Wadowickiego
Starosta Powiatu Wadowickiego
Decyzja nr ZD.IV.9013/7/01

07.05.2001 r.

Nazwy i okrelenie filii domu
pomocy spo³ecznej maj¹cych
siedzibê poza lokalizacj¹ domu
Informacje dotycz¹ce
po³¹czenia, przekszta³cenia
lub likwidacji domu
Uwagi

26.02.2001 r.

Krzysztof
Szczeniewski
XXX
XXX
XXX

Dzia³ pierwszy - Oznaczenie domu pomocy spo³ecznej
a
b
c

Numer kolejny wpisu
Data wpisu
Nazwa DPS
oraz jego siedziba

d

Typ domu

e
f

Obszar dzia³ania
Liczba miejsc
przeznaczonych
dla mieszkañców
Organ
prowadz¹cy dom
Organ sprawuj¹cy
nadzór nad domem
Uwagi

g
h

Siostra Anna Zagata
XXX

Informacja o z³o¿eniu do akt
rejestrowych regulaminu
lub statutu domu i wprowadzonych zmianach
Imiê i nazwisko dyrektora domu

Ksiêga Rejestrowa Domu Pomocy Spo³ecznej ZD.IV.9014/73/01

Dzia³ drugi - Organizacja domu pomocy spo³ecznej
a

Numer kolejny wpisu
Data wpisu
Nazwa DPS
oraz jego siedziba
Typ domu
Obszar dzia³ania
Liczba miejsc
przeznaczonych
dla mieszkañców
Organ
prowadz¹cy dom
Organ sprawuj¹cy
nadzór nad domem
Uwagi

Dzia³ drugi - Organizacja domu pomocy spo³ecznej

b

a
b
c

Poz. 2025

i

001
13.04.2001 r.
Dom Pomocy Spo³ecznej
im. w. O. Rafa³a Kalinowskiego,
ul. Pu³askiego 5, 34-100Wadowice
dla osób przewlekle psychicznie
chorych
placówka o zasiêgu powiatowym
114
Starosta Powiatu Wadowickiego
Starosta Powiatu Wadowickiego
Decyzja nr ZD.IV.9013/34/01

Dzia³ drugi - Organizacja domu pomocy spo³ecznej
XXX
XXX

a

Informacja o z³o¿eniu do akt
rejestrowych regulaminu
lub statutu domu i wprowadzonych zmianach

28.02.2001 r.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 169
b
c
d
e

Imiê i nazwisko dyrektora domu
Nazwy i okrelenie filii domu
pomocy spo³ecznej maj¹cych
siedzibê poza lokalizacj¹ domu
Informacje dotycz¹ce
po³¹czenia, przekszta³cenia
lub likwidacji domu
Uwagi

 6503 

Helena Bury
XXX
XXX
XXX

f
g
h
i

Poz. 2025
Liczba miejsc
przeznaczonych
dla mieszkañców
Organ
prowadz¹cy dom
Organ sprawuj¹cy
nadzór nad domem
Uwagi

85
Starosta Powiatu Wadowickiego
Starosta Powiatu Wadowickiego
Decyzja nr ZD.IV.9013/22/01

Dzia³ drugi - Organizacja domu pomocy spo³ecznej
Ksiêga Rejestrowa Domu Pomocy Spo³ecznej PS.III.9014-6-04

a

Dzia³ pierwszy - Oznaczenie domu pomocy spo³ecznej
a
b
c

Numer kolejny wpisu
Data wpisu
Nazwa DPS
oraz jego siedziba

d

Typ domu

e
f

Obszar dzia³ania
Liczba miejsc
przeznaczonych
dla mieszkañców
Organ
prowadz¹cy dom

g
h
i

Organ sprawuj¹cy
nadzór nad domem
Uwagi

002
01.06.2004 r.
Dom Pomocy Spo³ecznej nr 2,
ul. Lwowska 31, 34-100 Wadowice
dla dzieci i m³odzie¿y niepe³nosprawnych intelektualnie
placówka o zasiêgu powiatowym
62
Zgromadzenie Sióstr Najwiêtszej Rodziny z Nazaretu, ul. Nazaretañska 1, 30-680 Kraków
Starosta Powiatu Wadowickiego
Decyzja nr ZD.IV.9013/24/01

Dzia³ drugi - Organizacja domu pomocy spo³ecznej
a

b
c
d
e

Informacja o z³o¿eniu do akt
rejestrowych regulaminu
lub statutu domu i wprowadzonych zmianach
Imiê i nazwisko dyrektora domu
Nazwy i okrelenie filii domu
pomocy spo³ecznej maj¹cych
siedzibê poza lokalizacj¹ domu
Informacje dotycz¹ce
po³¹czenia, przekszta³cenia
lub likwidacji domu
Uwagi

b
c
d
e

a
b
c
d

siostra
Krystyna Maci¹¿ek
XXX

g

XXX

h
i

a

Numer kolejny wpisu
Data wpisu
Nazwa DPS
oraz jego siedziba

d

Typ domu

e

Obszar dzia³ania

001
11.04.2001 r.
Dom Pomocy Spo³ecznej
im. w. Brata Alberta,
34-144 Izdebnik 3
dla doros³ych niepe³nosprawnych intelektualnie
placówka o zasiêgu powiatowym

XXX
XXX

Numer kolejny wpisu
Data wpisu
Nazwa DPS
oraz jego siedziba
Typ domu
Obszar dzia³ania
Liczba miejsc
przeznaczonych
dla mieszkañców
Organ
prowadz¹cy dom
Organ sprawuj¹cy
nadzór nad domem
Uwagi

001
11.04.2001 r.
Dom Pomocy Spo³ecznej Zakonu Bonifratrów, Zebrzydowice 1,
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
dla doros³ych niepe³nosprawnych intelektualnie
placówka o zasiêgu powiatowym
57
Zakon OO Bonifratrów, Kuria
Prowincjalna,ul. Sapie¿yñska 3,
00-215 Warszawa
Starosta Powiatu Wadowickiego
Decyzja nr ZD.IV.9013/18/01

Dzia³ drugi - Organizacja domu pomocy spo³ecznej

Ksiêga Rejestrowa Domu Pomocy Spo³ecznej ZD.IV.9014/75/01

a
b
c

Tadeusz Gi¿ycki
XXX

Dzia³ pierwszy - Oznaczenie domu pomocy spo³ecznej

e
f

Dzia³ pierwszy - Oznaczenie domu pomocy spo³ecznej

28.02.2001 r.

Ksiêga Rejestrowa Domu Pomocy Spo³ecznej ZD.IV.9014/76/01

31.05.2004 r.

XXX

Informacja o z³o¿eniu do akt
rejestrowych regulaminu
lub statutu domu i wprowadzonych zmianach
Imiê i nazwisko dyrektora domu
Nazwy i okrelenie filii domu
pomocy spo³ecznej maj¹cych
siedzibê poza lokalizacj¹ domu
Informacje dotycz¹ce
po³¹czenia, przekszta³cenia
lub likwidacji domu
Uwagi

b
c
d
e

Informacja o z³o¿eniu do akt
rejestrowych regulaminu
lub statutu domu i wprowadzonych zmianach
Imiê i nazwisko dyrektora domu
Nazwy i okrelenie filii domu
pomocy spo³ecznej maj¹cych
siedzibê poza lokalizacj¹ domu
Informacje dotycz¹ce
po³¹czenia, przekszta³cenia
lub likwidacji domu
Uwagi

01.02.2001 r.

Brat
Grzegorz Borkiewicz
XXX
XXX
XXX

Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 169
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Ksiêga Rejestrowa Domu Pomocy Spo³ecznej ZD.IV.9014/77/01
Dzia³ pierwszy - Oznaczenie domu pomocy spo³ecznej
a
b
c

Numer kolejny wpisu
Data wpisu
Nazwa DPS
oraz jego siedziba

d
e
f

Typ domu
Obszar dzia³ania
Liczba miejsc
przeznaczonych
dla mieszkañców
Organ
prowadz¹cy dom

g
h
i

Organ sprawuj¹cy
nadzór nad domem
Uwagi

001
17.04.2001 r.
Dom Pomocy Spo³ecznej Caritas Archidiecezji Krakowskiej,
32-041 Biskupice,
dla osób starych
placówka o zasiêgu powiatowym
60
CARITAS Archidiecezji Krakowskiej,ul. Bronowicka 78, 30-091
Kraków
Starosta Powiatu Wielickiego
Decyzja nr ZD.IV.9013/60/01

Dzia³ drugi - Organizacja domu pomocy spo³ecznej
a

b
c
d
e

Informacja o z³o¿eniu do akt
rejestrowych regulaminu
lub statutu domu i wprowadzonych zmianach
Imiê i nazwisko dyrektora domu
Nazwy i okrelenie filii domu
pomocy spo³ecznej maj¹cych
siedzibê poza lokalizacj¹ domu
Informacje dotycz¹ce
po³¹czenia, przekszta³cenia
lub likwidacji domu
Uwagi

09.04.2001 r.

Dzia³ drugi - Organizacja domu pomocy spo³ecznej
a

b
c
d
e

XXX
XXX

Informacja o z³o¿eniu do akt
rejestrowych regulaminu
lub statutu domu i wprowadzonych zmianach
Imiê i nazwisko dyrektora domu
Nazwy i okrelenie filii domu
pomocy spo³ecznej maj¹cych
siedzibê poza lokalizacj¹ domu
Informacje dotycz¹ce
po³¹czenia, przekszta³cenia
lub likwidacji domu
Uwagi

14.08.2002 r.

Barbara Pestka
XXX
XXX
XXX

Ksiêga Rejestrowa Domu Pomocy Spo³ecznej PS.III.9014/20/03
Dzia³ pierwszy - Oznaczenie domu pomocy spo³ecznej
a
b
c
d

Ks.
Tadeusz D¹browski
XXX

Poz. 2025

e
f
g
h
i

Numer kolejny wpisu
Data wpisu
Nazwa DPS
oraz jego siedziba
Typ domu
Obszar dzia³ania
Liczba miejsc
przeznaczonych
dla mieszkañców
Organ
prowadz¹cy dom
Organ sprawuj¹cy
nadzór nad domem
Uwagi

02
23.10.2003 r.
Dom Pomocy Spo³ecznej,
33-360 ¯egiestów Zdrój 20
dla osób przewlekle psychicznie
chorych
placówka o zasiêgu powiatowym
50
Osoba fizyczna - Iwona Osmo³a
Wojewoda Ma³opolski - nadzór
nad standardem us³ug
Decyzja nr ZD.IV./9013/80/01

Dzia³ drugi - Organizacja domu pomocy spo³ecznej
Ksiêga Rejestrowa Domu Pomocy Spo³ecznej PS.III.9014/45/02

a

Dzia³ pierwszy - Oznaczenie domu pomocy spo³ecznej
a
b
c

Numer kolejny wpisu
Data wpisu
Nazwa DPS
oraz jego siedziba

d

Typ domu

e
f

Obszar dzia³ania
Liczba miejsc
przeznaczonych
dla mieszkañców
Organ
prowadz¹cy dom
Organ sprawuj¹cy
nadzór nad domem
Uwagi

g
h
i

002
14.08.2002 r.
Dom Pomocy Spo³ecznej,
"ARKA"ledziejowice 83,
32-020 Wieliczka
dla doros³ych niepe³nosprawnych intelektualnie
placówka o zasiêgu powiatowym
12
Fundacja ARKA ul. w. Gertrudy 3, 31-046 Kraków
Starosta Powiatu Wielickiego
Decyzja nr ZD.IV./9013/39/01

b
c
d
e

Informacja o z³o¿eniu do akt
rejestrowych regulaminu
lub statutu domu i wprowadzonych zmianach
Imiê i nazwisko dyrektora domu
Nazwy i okrelenie filii domu
pomocy spo³ecznej maj¹cych
siedzibê poza lokalizacj¹ domu
Informacje dotycz¹ce
po³¹czenia, przekszta³cenia
lub likwidacji domu
Uwagi

23.10.2003 r.

Jan Osmo³a
XXX
XXX
XXX

Ksiêga Rejestrowa Domu Pomocy Spo³ecznej ZD.IV.9014/81/01
Dzia³ pierwszy - Oznaczenie domu pomocy spo³ecznej
a
b
c
d
e

Numer kolejny wpisu
Data wpisu
Nazwa DPS
oraz jego siedziba
Typ domu
Obszar dzia³ania

001
21.11.2001 r.
Dom Pomocy Spo³ecznej,
32 - 854 Por¹bka Uszewska 272
dla osób starych
placówka o zasiêgu powiatowym

Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 169
f
g
h
i

Liczba miejsc
przeznaczonych
dla mieszkañców
Organ
prowadz¹cy dom
Organ sprawuj¹cy
nadzór nad domem
Uwagi
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Ksiêga Rejestrowa Domu Pomocy Spo³ecznej PS.III.9014/7/03

18

Dzia³ pierwszy - Oznaczenie domu pomocy spo³ecznej
Zgromadzenie Sióstr S³u¿ebniczek NMP Prowincja Tarnowska
ul. Mocickiego 18, 33-100Tarnów
Starosta Powiatu Brzeskiego

a
b
c

Numer kolejny wpisu
Data wpisu
Nazwa DPS
oraz jego siedziba

Decyzja nr ZD.IV./9013/81/01

d
e
f

Typ domu
Obszar dzia³ania
Liczba miejsc
przeznaczonych
dla mieszkañców
Organ
prowadz¹cy dom
Organ sprawuj¹cy
nadzór nad domem
Uwagi

Dzia³ drugi - Organizacja domu pomocy spo³ecznej
a

b
c
d
e

Informacja o z³o¿eniu do akt
rejestrowych regulaminu
lub statutu domu i wprowadzonych zmianach
Imiê i nazwisko dyrektora domu
Nazwy i okrelenie filii domu
pomocy spo³ecznej maj¹cych
siedzibê poza lokalizacj¹ domu
Informacje dotycz¹ce
po³¹czenia, przekszta³cenia
lub likwidacji domu
Uwagi

05.11.2001 r.

g
h

Siostra
Dorota Olszówka
XXX

i

XXX

a

XXX

Ksiêga Rejestrowa Domu Pomocy Spo³ecznej PS.III.9014/25/03
Dzia³ pierwszy - Oznaczenie domu pomocy spo³ecznej

d
e
f
g
h
i

Numer kolejny wpisu
Data wpisu
Nazwa DPS
oraz jego siedziba
Typ domu
Obszar dzia³ania
Liczba miejsc
przeznaczonych
dla mieszkañców
Organ
prowadz¹cy dom
Organ sprawuj¹cy
nadzór nad domem
Uwagi

004
19.12.2003 r.
Dom Pomocy Spo³ecznej, 33 - 100
Tarnów, ul. Modrzejewska 48
dla osób doros³ych niepe³nosprawnych intelektualnie
placówka o zasiêgu powiatowym
16
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz
Osób z Upoledzeniem Umys³owym - Ko³o w Tarnowie
Prezydent Miasta Tarnowa
Decyzja nr ZD.IV./9013/82/01

Dzia³ drugi - Organizacja domu pomocy spo³ecznej
a

b
c
d
e

Informacja o z³o¿eniu do akt
rejestrowych regulaminu
lub statutu domu i wprowadzonych zmianach
Imiê i nazwisko dyrektora domu
Nazwy i okrelenie filii domu
pomocy spo³ecznej maj¹cych
siedzibê poza lokalizacj¹ domu
Informacje dotycz¹ce
po³¹czenia, przekszta³cenia
lub likwidacji domu
Uwagi

002
30.06.2003r.
Dom Pomocy Spo³ecznej "Dom
Kombatanta"32 - 200 Miechów,
ul. Szpitalna 1
dla osób starych
placówka o zasiêgu powiatowym
46
Starosta Powiatu Miechowskiego
Starosta Powiatu Miechowskiego
Decyzja nr PS.III.9013/1/03

Dzia³ drugi - Organizacja domu pomocy spo³ecznej

b
c

a
b
c

Poz. 2025

d
e

30.06.2003 r.

Janusz Pawlik
XXX
XXX
XXX

Ksiêga Rejestrowa Domu Pomocy Spo³ecznej PS.III.9014/4/03
Dzia³ pierwszy - Oznaczenie domu pomocy spo³ecznej
a
b
c
d
e
f
g

15.12.2003 r.
h
Dorota Skowyra
XXX

Informacja o z³o¿eniu do akt
rejestrowych regulaminu
lub statutu domu i wprowadzonych zmianach
Imiê i nazwisko dyrektora domu
Nazwy i okrelenie filii domu
pomocy spo³ecznej maj¹cych
siedzibê poza lokalizacj¹ domu
Informacje dotycz¹ce
po³¹czenia, przekszta³cenia
lub likwidacji domu
Uwagi

i

Numer kolejny wpisu
Data wpisu
Nazwa DPS
oraz jego siedziba
Typ domu
Obszar dzia³ania
Liczba miejsc
przeznaczonych
dla mieszkañców
Organ
prowadz¹cy dom
Organ sprawuj¹cy
nadzór nad domem
Uwagi

002
25.06.2003 r.
Dom Pomocy Spo³ecznej, Kasina Wielka 448
dla osób przewlekle psychicznie
chorych
placówka o zasiêgu powiatowym
30
"EGIDA" Spó³ka z ograniczon¹
odpowiedzialnoci¹ z siedzib¹
w Kasinie Wielkiej 448
Starosta Powiatu Limanowskiego
Decyzja nr PS.III.9013/2/03

Dzia³ drugi - Organizacja domu pomocy spo³ecznej
XXX
XXX

a

Informacja o z³o¿eniu do akt
rejestrowych regulaminu
lub statutu domu i wprowadzonych zmianach

25.06.2003 r.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 169
b
c
d
e

Imiê i nazwisko dyrektora domu
Nazwy i okrelenie filii domu
pomocy spo³ecznej maj¹cych
siedzibê poza lokalizacj¹ domu
Informacje dotycz¹ce
po³¹czenia, przekszta³cenia
lub likwidacji domu
Uwagi
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XXX
XXX
XXX

g

Organ
prowadz¹cy dom

h

Organ sprawuj¹cy
nadzór nad domem
Uwagi

i

Ksiêga Rejestrowa Domu Pomocy Spo³ecznej PS.III.9014-4-04

a
b
c
d
e
f
g
h
i

Numer kolejny wpisu
Data wpisu
Nazwa DPS
oraz jego siedziba
Typ domu
Obszar dzia³ania
Liczba miejsc
przeznaczonych
dla mieszkañców
Organ
prowadz¹cy dom
Organ sprawuj¹cy
nadzór nad domem
Uwagi

002
31.03.2004 r.
Dom Pomocy Spo³ecznej, 31-589
Kraków, ul. So³tysowska 14d
dla osób starych
placówka o zasiêgu powiatowym
67
Fundacja "Zdrowie dla Budowlanych"
Prezydent Miasta Krakowa
Decyzja nr PS.III.9013-3-04

Dzia³ drugi - Organizacja domu pomocy spo³ecznej
a

b
c
d
e

Informacja o z³o¿eniu do akt
rejestrowych regulaminu
lub statutu domu i wprowadzonych zmianach
Imiê i nazwisko dyrektora domu
Nazwy i okrelenie filii domu
pomocy spo³ecznej maj¹cych
siedzibê poza lokalizacj¹ domu
Informacje dotycz¹ce
po³¹czenia, przekszta³cenia
lub likwidacji domu
Uwagi

25.03.2004 r.

Marek Janda
XXX
XXX

b
c
d
e

Decyzja nr PS.III.9013/6/03

Informacja o z³o¿eniu do akt
rejestrowych regulaminu
lub statutu domu i wprowadzonych zmianach
Imiê i nazwisko dyrektora domu
Nazwy i okrelenie filii domu
pomocy spo³ecznej maj¹cych
siedzibê poza lokalizacj¹ domu
Informacje dotycz¹ce
po³¹czenia, przekszta³cenia
lub likwidacji domu
Uwagi

23.10.2003 r.

Danuta Kocel
XXX
XXX
XXX

Ksiêga Rejestrowa Domu Pomocy Spo³ecznej PS.III.9014/26/03
Dzia³ pierwszy - Oznaczenie domu pomocy spo³ecznej
a
b
c
d
e
f
g
h

XXX

Parafia Rzymsko Katolicka
w. Stanis³awa bpa,
32-107 Radzienice
Starosta Powiatu Proszowickiego

Dzia³ drugi - Organizacja domu pomocy spo³ecznej
a

Dzia³ pierwszy - Oznaczenie domu pomocy spo³ecznej

Poz. 2025

i

Numer kolejny wpisu
Data wpisu
Nazwa DPS
oraz jego siedziba
Typ domu
Obszar dzia³ania
Liczba miejsc
przeznaczonych
dla mieszkañców
Organ
prowadz¹cy dom
Organ sprawuj¹cy
nadzór nad domem
Uwagi

001
29.12.2003 r.
Dom Pomocy Spo³ecznej, Nowodworze 64, 33-112Tarnowiec
dla 60osób przewlekle psychicznie chorych oraz 20 osób niepe³nosprawnych intelektualnie
placówka o zasiêgu powiatowym
80
Starosta PowiatuTarnowskiego
Starosta PowiatuTarnowskiego
Decyzja nr PS.III.9013/7/03

Dzia³ drugi - Organizacja domu pomocy spo³ecznej
Ksiêga Rejestrowa Domu Pomocy Spo³ecznej PS.III.9014/22/03

a

Dzia³ pierwszy - Oznaczenie domu pomocy spo³ecznej
a
b
c

Numer kolejny wpisu
Data wpisu
Nazwa DPS
oraz jego siedziba

d

Typ domu

e
f

Obszar dzia³ania
Liczba miejsc
przeznaczonych
dla mieszkañców

001
30.10.2003 r.
Dom Pomocy Spo³ecznej,
im. B³ogos³awionej Matki Teresy z Kalkuty, Pieczonogi, 32-109
Pa³ecznica
dla osób przewlekle somatycznie chorych
placówka o zasiêgu powiatowym
25

b
c
d
e

Informacja o z³o¿eniu do akt
rejestrowych regulaminu
lub statutu domu i wprowadzonych zmianach
Imiê i nazwisko dyrektora domu
Nazwy i okrelenie filii domu
pomocy spo³ecznej maj¹cych
siedzibê poza lokalizacj¹ domu
Informacje dotycz¹ce
po³¹czenia, przekszta³cenia
lub likwidacji domu
Uwagi

19.12.2003 r.

Marta Jamrozik
XXX
XXX
XXX

Wojewoda Ma³opolski: J. Adamik

Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 169
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2026
Rozporz¹dzenie Nr 3/2004
Dyrektora Regionalnego Zarz¹du Gospodarki Wodnej
w Krakowie
z dnia 14 czerwca 2004 r.
w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujêcia wody podziemnej w miejscowoci Rêdziny Borek, Gmina S³aboszów,
powiat miechowski.
Na podstawie art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r.
Prawo wodne (Dz. U. z 2001 r. Nr 115 poz. 229 i Nr 154 poz. 1803;
z 2002 r. Nr 113 poz. 984, Nr 130 poz. 1112, Nr 238 poz. 2022,
Nr 233 poz. 1957; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 165 poz. 1592,
Nr 190 poz. 1865, Nr 228 poz. 2259; z 2004 r. Nr 92 poz.880,
Nr 96 poz. 959) zarz¹dza siê co nastêpuje:
§1
Ustanawia siê strefê ochronn¹ ujêcia wody podziemnej,
zwan¹ dalej strefa ochronn¹, obejmuj¹c¹ obszar o powierzchni 11,01 ha, po³o¿ony w miejscowoci Rêdziny Borek, Gmina
S³aboszów, powiat miechowski.

Poz. 2026

5) lokalizowania magazynów produktów ropopochodnych
oraz innych substancji, a tak¿e ruroci¹gów do ich transportu;
6) lokalizowania sk³adowisk odpadów komunalnych lub przemys³owych;
7) lokalizowania cmentarzy oraz grzebania zw³ok zwierzêcych;
8) wydobywania kopalin.
2. Na terenie ochrony poredniej ogranicza siê:
1) stosowanie nawozów (poza nawozami naturalnymi w postaci p³ynnej) do dawek i sposobów nawo¿enia zgodnie
z zaleceniami doradztwa nawozowego;
2) stosowanie rodków ochrony rolin jedynie do dopuszczonych do obrotu i stosowania w strefach ochronnych
ujêæ wody.
3. Granicê terenu ochrony poredniej nale¿y oznakowaæ poprzez umieszczenie tablic informuj¹cych o ustanowieniu strefy, w punktach jej przeciêcia ze szlakami komunikacyjnymi
oraz w innych charakterystycznych punktach terenu, zgodnie z za³¹cznikiem nr 1 do rozporz¹dzenia.
§5
Rozporz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.

§2
Strefê ochronn¹ dzieli siê na:
1) teren ochrony bezporedniej studni wierconej nr 1, w granicy istniej¹cego ogrodzenia, o kszta³cie prostok¹ta i wymiarach 18 m x 43 m;
2) teren ochrony poredniej obejmuj¹cy obszar po³o¿ony na zewn¹trz terenu ochrony bezporedniej w granicach okrelonych w za³¹czniku Nr 2 i w za³¹czniku Nr 3 do rozporz¹dzenia
oraz na mapie ewidencji gruntów w skali 1: 5000 stanowi¹cej za³¹cznik Nr 1 do rozporz¹dzenia.
§3
1. Na terenie ochrony bezporedniej ujêcia zabrania siê u¿ytkowania gruntów do celów niezwi¹zanych z eksploatacj¹
ujêcia wody, a ponadto nale¿y:
1) ogrodzony teren zagospodarowaæ zielenin;
2) zapewniæ odprowadzenie wód opadowych w taki sposób,
aby nie mog³y siê one przedostaæ do urz¹dzeñ s³u¿¹cych
do poboru wody;
3) ograniczyæ do niezbêdnych potrzeb przebywanie osób niezatrudnionych przy obs³udze urz¹dzeñ s³u¿¹cych do poboru wody;
4) cieki z urz¹dzeñ sanitarnych, przeznaczonych do u¿ytku
osób zatrudnionych przy obs³udze urz¹dzeñ s³u¿¹cych
do poboru wody, winny byæ odprowadzane poza granicê
terenu ochrony bezporedniej.
2. Ogrodzony teren ochrony bezporedniej winien byæ oznakowany tablicami informacyjnymi o ujêciu wody i zakazie
wstêpu osób nieupowa¿nionych na teren ochrony bezporedniej ujêcia wody.

Dyrektor: T. Litewka

Za³¹cznik Nr 1
do rozporz¹dzenia Nr 3/2004
Dyrektora RZGW w Krakowie
z dnia 14 czerwca 2004 r.
Strefa ochronna ujêcia wody podziemnej w miejscowoci
Rêdziny Borek w Gminie S³aboszów - powiat miechowski
Mapa ewidencyjna gruntów wsi Rêdziny Borek
Skala 1:5 000

Plan w podanej skali
znajduje siê w siedzibie
Urzêdu Gminy, którego
niniejsze opracowanie
terenowe dotyczy.

§4
1. Na terenie ochrony poredniej zabrania siê:
1) wprowadzania cieków do ziemi;
2) rolniczego wykorzystania cieków;
3) nawo¿enia gnojowica i gnojówk¹;
4) lokalizowania zak³adów przemys³owych oraz ferm chowu lub hodowli zwierz¹t;

Objanienia

1234
1234

- teren ochrony bezporedniej
- granica terenu ochrony poredniej
- tablica informacyjna

Dyrektor: T. Litewka
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Za³¹cznik Nr 2
do rozporz¹dzenia Nr 3/2004
Dyrektora RZGW w Krakowie
z dnia 14 czerwca 2004 r.
Przebieg granicy terenu ochrony poredniej strefy ochronnej ujêcia wody podziemnej w miejscowoci Rêdziny Borek w Gminie S³aboszów - powiat miechowski.
Granica terenu ochrony poredniej przebiega od po³udniowo-zachodniego naro¿nika dzia³ki nr 169/1 na pó³noc zachodni¹
granic¹ tej dzia³ki (na odcinku d³ugoci 360 m). Nastêpnie zmienia kierunek na wschodni, przecina dzia³kê nr 169/1 i dochodzi do
granicy dzia³ki nr 172/4.Tu zmienia kierunek na pó³nocny i biegnie
zachodni¹ granic¹ dzia³ki nr 172/4 (na odcinku d³ugoci 25 m).
Ponownie zmienia kierunek na wschodni, na wysokoci pó³nocnej granicy ogrodzenia terenu ochrony bezporedniej przecina
dzia³ki o numerach 172/4, 172/3, biegnie pó³nocn¹ granica dzia³ki
nr 173/4, a nastêpnie przecina dzia³kê nr 176/1 i dochodzi do granicy dzia³ki nr 177/7(dzia³ka le¿y poza stref¹ ochronn¹).Tutaj granica terenu ochrony poredniej zmienia kierunek na po³udniowy
i biegnie wzd³u¿ wschodniej granicy dzia³ki nr 176/1, przecina
dzia³kê nr 192/1 (drogê) i dalej na po³udnie biegnie wschodnia
granic¹ dzia³ki nr 175.Tu granica terenu ochrony poredniej zmienia kierunek pocz¹tkowo na zachodni, dalej na po³udniowo - zachodni i znowu na zachodni tj. biegnie na odcinku 220 m wzd³u¿
po³udniowej granicy mapy ewidencji gruntów wsi Rêdziny Borek i dochodzi do po³udniowo zachodniego naro¿nika dzia³ki nr 170.
W tym punkcie nastêpuje zmiana kierunku przebiegu granicy
terenu ochrony poredniej na kierunek pó³nocny. W tym kierunku biegnie ona wzd³u¿ zachodniej granicy dzia³ki nr 170 i dochodzi
do drogi (dzia³ka nr 192/1), a nastêpnie przecina j¹. Tu zmienia
kierunek na wschodni i biegnie (odcinek d³ugoci 15 m) wzd³u¿
pó³nocnej granicy dzia³ki nr 192/1 (drogi) i dochodzi do po³udniowo-zachodniego naro¿nika dzia³ki nr 169/1.
Dyrektor: T. Litewka
Za³¹cznik Nr 3
do rozporz¹dzenia Nr 3/2004
Dyrektora RZGW w Krakowie
z dnia 14 czerwca 2004 r.
tabela 1
Wykaz dzia³ek znajduj¹cych siê w obrêbie strefy ochronnej ujêcia wody podziemnej w miejscowoci Rêdziny Borek w Gminie S³aboszów - powiat miechowski.
Lp.

Gmina

Obrêb

Dzia³ki zlokalizowane
w strefie ochronnej:
w ca³oci

czêciowo

Teren ochrony bezporedniej
1

S³aboszów

Rêdziny Borek

173/4

-

Teren ochrony poredniej
2

S³aboszów

dr - droga

Rêdziny Borek

170, 171,
174, 175,
173/5

169/1, 172/4,
172/3 (dr),
176/1, 192/
1(dr)

Dyrektor: T. Litewka

Poz. 2026, 2027
2027

Rozporz¹dzenie Nr 4/2004
Dyrektora Regionalnego Zarz¹du Gospodarki Wodnej
w Krakowie
z dnia 16 czerwca 2004 r.
w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujêcia wody podziemnej w miejscowoci Giebu³tów, Gmina Wielka Wie,
powiat krakowski.
Na podstawie art. 58 ust. 1, w zwi¹zku z art. 51 - 54 ustawy
z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2001 r. Nr 115
poz. 1229 i Nr 154 poz. 1803; z 2002 r. Nr 113 poz. 984, Nr 130
poz. 1112, Nr 238 poz. 2022, Nr 233 poz. 1957; z 2003 r. Nr 80
poz. 717, Nr 165 poz. 1592, Nr 190 poz. 1865, Nr 228 poz. 2259;
z 2004 r. Nr 92 poz.880, Nr 96 poz. 959) zarz¹dza siê, co nastêpuje:
§1
1. Ustanawia siê strefê ochronn¹ ujêcia wody podziemnej
ze studni nr 1, zlokalizowanej na dzia³ce nr 540 w Giebu³towie, Gmina Wielka Wie, powiat krakowski, zwana dalej stref¹
ochronn¹, stanowi¹c¹ obszar o powierzchni 0,512 km2 obejmuj¹cy dzia³ki po³o¿one w miejscowociach Giebu³tów, Januszowie oraz Trojanowice, wyszczególnione w za³¹czniku
Nr 1 do rozporz¹dzenia.
2. Strefê ochronna dzieli siê na:
1) teren ochrony bezporedniej, obejmuj¹cy ogrodzony teren wokó³ studni nr 1 w kszta³cie prostok¹ta o wymiarach
31 x 22 m;
2) teren ochrony poredniej.
§2
Teren ochrony bezporedniej studni nr 1 obejmuje fragment
dzia³ki nr 540, obrêb Giebu³tów, zgodnie z map¹ ewidencji gruntów w skali 1: 2000, stanowi¹c¹ za³¹cznik Nr 2 do rozporz¹dzenia.
§3
1. Na terenie ochrony bezporedniej zabrania siê u¿ytkowania
gruntów do celów niezwi¹zanych z eksploatacj¹ ujêcia wody.
2. Na terenie ochrony bezporedniej nale¿y:
1) zagospodarowaæ teren zielenic;
2) odprowadzaæ wody opadowe w sposób uniemo¿liwiaj¹cy
przedostawanie siê ich do urz¹dzeñ s³u¿¹cych do poboru wody;
3) odprowadzaæ poza granicê terenu ochrony bezporedniej cieki z urz¹dzeñ sanitarnych, przeznaczonych do u¿ytku osób zatrudnionych przy obs³udze urz¹dzeñ s³u¿¹cych
do poboru wody;
4) ograniczyæ do niezbêdnych potrzeb przebywanie osób niezatrudnionych przy obs³udze urz¹dzeñ s³u¿¹cych do poboru wody.
3. Teren ochrony bezporedniej powinien byæ trwale ogrodzony i oznakowany tablicami zawieraj¹cymi informacjê o ujêciu wody i zakazie wstêpu osób nieupowa¿nionych.
§4
1. Teren ochrony poredniej obejmuje obszar po³o¿ony na zewn¹trz terenu ochrony bezporedniej o wyd³u¿onym kszta³cie na kierunku po³udniowy zachód - pó³nocny wschód o d³ugoci oko³o 1400 m, przy szerokoci 460 m na tarasie rzeki
Bia³ucha (Pr¹dnik) i oko³o 500 m na wysokoci Trojanowic.
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2. Granicê terenu ochrony poredniej od strony zachodniej wyznacza rzeka Bia³ucha (Pr¹dnik). Od pó³nocy granica przecina drogê do Giebu³towa na wysokoci przepustu suchego
koryta M³ynówki, dalej w kierunku na wschód granica przecina drogê do Januszowie, nastêpnie przebiega jarem
oraz partia szczytowa wyniesienia Bia³a Góra do przeciêcia
drogi Garliczka - Trojanowice. Od strony wschodniej opiera
siê o lokalny wododzia³ wód powierzchniowych (przebiegaj¹cy partia szczytowa wzniesienia) w kierunku pó³nocny zachód - po³udniowy wschód, nieco na pó³noc od centrum wsi
Trojanowice. Po³udniowa granica terenu ochrony poredniej biegnie w przybli¿eniu równolegle do granicy pó³nocnej w odleg³oci oko³o 100 m na pó³noc od centrumTrojanowic. Przebieg granicy terenu ochrony poredniej przedstawiono na mapie ewidencji gruntów w skali 1:2000 stanowi¹cej za³¹cznik Nr 2 do rozporz¹dzenia oraz w za³¹czniku
Nr 3 do rozporz¹dzenia.

6) lokalizowania sk³adowisk odpadów komunalnych
lub przemys³owych;
7) urz¹dzania parkingów, obozowisk oraz k¹pielisk;
8) lokalizowania nowych ujêæ wody, z piêtra jurajskiego
i kredowego, a w obrêbie tarasu rzeki Bia³ucha (Pr¹dnik) równie¿ z piêtra czwartorzêdowego;
9) lokalizowania cmentarzy oraz grzebania zw³ok zwierzêcych;
10) wydobywania kopalin;
11) gromadzenia i stosowania rodków chemicznych
dla utrzymania przejezdnoci dróg w okresie zimowym,
na odcinkach drogi powiatowej Kraków - Ska³a oraz drogi lokalnej Januszowice Giebu³tów.
2. Na terenie ochrony poredniej ogranicza siê stosowanie rodków ochrony rolin jedynie do dopuszczonych do obrotu i stosowania w strefach ochrony ujêæ wody.

§5

Granicê terenu ochrony poredniej ujêcia wody nale¿y oznaczyæ poprzez umieszczenie tablic informuj¹cych o ustanowieniu
strefy ochronnej, w punktach jej przeciêcia siê ze szlakami komunikacyjnymi, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 2 do rozporz¹dzenia.

1. Na terenie ochrony poredniej zabrania siê:
1) wprowadzania cieków do wód lub do ziemi;
2) rolniczego wykorzystania cieków oraz gnojowicy;
3) przechowywania lub sk³adowania odpadów promieniotwórczych;
4) lokalizowania zak³adów przemys³owych oraz ferm chowu lub hodowli zwierz¹t;
5) lokalizowania magazynów produktów ropopochodnych
i innych substancji, a tak¿e ruroci¹gów do ich transportu;

§6

§7
Rozporz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.
Dyrektor: T. Litewka
Za³¹cznik Nr 1
do rozporz¹dzenia Nr 4/2004
Dyrektora RZGW w Krakowie
z dnia 16 czerwca 2004 r.

W obrêbie strefy ochronnej znajduj¹ siê w ca³oci lub czêciowo dzia³ki wymienione w tabeli 1.

tabela 1

Wykaz dzia³ek znajduj¹cych siê w obrêbie strefy ochronnej
Lp.

Gmina

Obrêb

Dzia³ki zlokalizowane w strefie ochronnej:

Karta
mapy

w ca³oci

czêciowo

Teren ochrony bezporedniej
1

Wielka Wie

Giebu³tów

5

-

540
Teren ochrony poredniej

2
3

Wielka Wie
Zielonki

Giebu³tów
Januszowice

5
1

4

Zielonki

Trojanowice

1

539, 542, 543/2, 543/3
119/3, 119/4, 119/5 (dr), 119/7, 119/8
(dr), 119/10, 119/11, 119/12
78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88,
89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99,
100, 101, 102, 103, 108, 110, 111, 112,
117, 118, 125, 126/2, 130, 131, 133, 134,
135, 136, 137 (dr), 138, 139, 140, 141,
142, 143/2, 150, 151/1, 152, 153, 154,
155, 156, 157, 158, 159, 161, 162, 163,
164, 165, 166/1, 167, 168, 169, 170, 171,
172, 173, 175, 176, 177, 178, 179, 181,
182, 183, 184, 185, 211, 212, 213, 228,
229/5, 233/1, 234/2, 234/5, 234/6, 235/1,
235/3, 235/4, 235/6, 235/7, 364, 365, 366,
367, 368 (dr), 370

534 (rz.), 537, 538, 540, 541 (dr), 543/1
124, 130 (dr)
1, 2, 3, 35 (dr), 104, 105, 106, 107, 109,
113, 114, 115, 116, 119, 120, 121, 122,
123, 126/1, 127, 128, 129, 144, 145, 146,
147, 148, 151/2, 155, 160, 166/2, 196,
197, 200, 201, 202, 203, 205/4, 206, 207/
3, 208, 210, 214/1, 215, 216, 219, 220,
222/1, 222/2, 223/1, 224/1, 225, 226, 229/
4, 230, 232, 234/4, 236, 271 (dr)
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Dzia³ki zlokalizowane w strefie ochronnej:

Karta
mapy

Trojanowice

2

Poz. 2027

w ca³oci

czêciowo

299, 300/3, 301/3, 314, 373, 374/1

300/6, 300/7, 301/1, 301/2, 302, 303, 304,
305, 308, 309, 310, 311, 313, 315, 316,
317, 372 (dr), 374/2, 375, 376/2, 377, 378
(dr), 379, 380

dr - droga
rz - rzeka

Dyrektor: T. Litewka
Za³¹cznik Nr 2
do rozporz¹dzenia Nr 4/2004
Dyrektora RZGW w Krakowie
z dnia 16 czerwca 2004 r.
Mapa ewidencji gruntów
Strefa ochronna ujêcia wody podziemnej w m. Giebu³tów
Skala 1:2000

UK£AD ARKUSZY ZA£¥CZNIKA NR 2

Plany w podanej skali znajduje siê w siedzibie Urzêdu Gminy,
którego niniejsze opracowanie terenowe dotyczy.

Objanienia
St. nr 1 . .
T
-

studnia nr 1 w Giebu³towie
granica terenu ochrony bezporedniej
granica terenu ochrony poredniej
rzeka Bia³ucha (Pr¹dnik)
granica gmin Zielonki i Wielka Wie
tablica informuj¹ca o ustanowieniu strefy ochronnej

Dyrektor: T. Litewka
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Za³¹cznik Nr 3
do rozporz¹dzenia Nr 4/2004
Dyrektora RZGW w Krakowie
z dnia 16 czerwca 2004 r.
Przebieg granicy terenu ochrony poredniej strefy
ochronnej.
Granica terenu ochrony poredniej przebiega od pó³nocne-zachodniego naro¿nika dzia³ki nr 119/11 na wschód pó³nocna granica tej dzia³ki, po czym przecina drogê (dzia³kê nr 130)
oraz dzia³kê nr 124 i dochodzi do znaku geodezyjnego nr 11.
Dalej biegnie wzd³u¿ pó³nocnych granic dzia³ek o numerach
79, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 99, 100, 101. Nastêpnie
przebiega dalej w kierunku wschodnim przecinaj¹c dzia³ki o numerach 104, 105, 106, 107, 109, 113, 114, 115, 116, 119, 120,
121, 122, 123 po czym biegnie pó³nocna granica dzia³ki nr 125
i dalej w kierunku wschodnim przecina dzia³ki o numerach 126/
1, 127, 128, 129 i dochodzi do pó³nocno-zachodniego naro¿nika dzia³ki nr 126/2. Z tego punktu biegnie wzd³u¿ pó³nocnych
granic dzia³ek o numerach 126/ 2 i 363 (drogi) i dochodzi do dzia³ki nr 371. Po przeciêciu dzia³ki nr 371 (drogi) granica zmienia
kierunek na po³udniowo-zachodni i biegnie wzd³u¿ wschodniej
granicy drogi, do pó³nocnego naro¿nika dzia³ki nr 317. St¹d
biegnie w kierunku po³udniowe - wschodnim przecinaj¹c kolejno dzia³ki o numerach 317, 316, 315, 313, 311, 310, 309,
308, 305, 304, 303, 302, 301/2, 301/1, 300/6 i dochodzi do granicy dzia³ki nr 298/1 (dzia³ka le¿y poza terenem ochrony poredniej). Nastêpnie zmieniaj¹c kierunek na po³udniowo-zachodni biegnie granica dzia³ek o numerach 300/6 i 298/1 do po³udniowo-wschodniego naro¿nika dzia³ki nr 300/7.Tutaj nastêpuje zmiana przebiegu granicy na kierunek zachodni, granica
przecina dzia³ki o numerach 300/7, 372 (drogê), 379, 380, ponownie dzia³kê nr 379, a nastêpnie dzia³ki o numerach 378
(drogê), 374/2, 375, 376/2, 377, 371 (drogê), 236, 234/4, 232,
230, 229/4, 226, 225, 224/1, 223/1, 222/2, 222/1, 220, 166/2,
219, 216, 215 i dochodzi do po³udniowe-wschodniego naro¿nika dzia³ki nr 214/1. Stad biegnie dalej w kierunku zachodnim
przecinaj¹c dzia³ki o numerach 214/1, 210, 160, 208, 207/3,
206, 155, dochodzi do pó³nocno-zachodniego naro¿nika dzia³ki
nr 205/4. Z tego punktu granica biegnie dalej na zachód, przecina dzia³ki o numerach 203, 202, 201, 200, 151/2, 197 i 196
do pó³nocno-zachodniego naro¿nika dzia³ki nr 196. Z tego punktu granica terenu ochrony poredniej przebiega pó³nocna granica dzia³ki nr 195/1 (dzia³ka le¿y poza terenem ochrony poredniej) po czym przecina dzia³ki o numerach 148, 147, 146,
144 i 145, 35 (drogê) i dochodzi do po³udniowo-wschodniego
naro¿nika dzia³ki nr 4. Po przeciêciu drogi nastêpuje zmiana
kierunku granicy na pó³nocny. Granica biegnie wzd³u¿ wschodniej granicy dzia³ki nr 4 do po³udniowe - wschodniego naro¿nika dzia³ki nr 3. Z tego punktu granica przebiega w kierunku
zachodnim przecinaj¹c dzia³ki o numerach 3, 2, 1 i dochodzi
do punktu wyznaczonego przez pó³nocno-zachodni naro¿nik
dzia³ki nr 1 i liniê brzegowa rzeki Bia³ucha (Pr¹dnik). Nastêpnie
przechodzi na drugi brzeg rzeki. Stad granica biegnie w górê
rzeki Bia³ucha (Pr¹dnik) linia brzegowa jej prawego brzegu.
Na wysokoci przepustu drogowego suchego koryta m³ynówki granica przecina koryto rzeki Pr¹dnik, biegnie w kierunku
pó³nocno - wschodnim przecinajac dzia³ki o numerach 543/1,
541 (drogê), 537 i dochodzi do pó³nocno-zachodniego naro¿nika dzia³ki nr 119/11.

Dyrektor: T. Litewka

Poz. 2027, 2028
2028
Uchwa³a Nr XVII/113/2004
Rady Powiatu w Mylenicach
z dnia 29 kwietnia 2004 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXXV/212/
2001 Rady Powiatu w Mylenicach z dnia 7 czerwca 2001 r.
w sprawie okrelenia szczegó³owych zasad rozliczania tygodniowego, obowi¹zkowego wymiaru godzin zajêæ dla nauczycieli szkó³ i placówek prowadzonych przez powiat Mylenicki, dla których ustalony plan zajêæ jest ró¿ny w poszczególnych okresach roku szkolnego, oraz w sprawie
okrelenia szczegó³owych zasad tygodniowego, obowi¹zkowego wymiaru godzin zajêæ dla nauczycieli przedmiotów o ró¿nym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów,
oraz w sprawie zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajêæ w kszta³ceniu zaocznym.
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592
z pón. zm.) oraz art. 42 ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia
1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118 poz. 1112
z pón. zm.), w zwi¹zku z rozporz¹dzeniem Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 11 maja 2000 r. w sprawie wysokoci minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli,
sposobu obliczania wysokoci stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedn¹ godzinê przeliczeniow¹, wykazu stanowisk
oraz dodatkowych zadañ i zajêæ uprawniaj¹cych do dodatku
funkcyjnego, ogólnych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego, wykazu trudnych i uci¹¿liwych warunków pracy
stanowi¹cych podstawê przyznania dodatku za warunki pracy
oraz szczególnych przypadków zaliczania okresu zatrudnienia
i innych okresów uprawniaj¹cych do dodatku za wys³ugê lat
(Dz. U. Nr 39 poz. 455 z pón. zm.), Rada Powiatu w Mylenicach uchwala, co nastêpuje:
§1
W za³¹czniku Nr 1 do uchwa³y Nr XXXV/212/2001 Rady
Powiatu w Mylenicach z dnia 7 czerwca 2001 r. w sprawie
okrelenia szczegó³owych zasad rozliczania tygodniowego, obowi¹zkowego wymiaru godzin zajêæ dla nauczycieli szkó³ i placówek prowadzonych przez powiat Mylenicki, dla których ustalony plan zajêæ jest ró¿ny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz w sprawie okrelenia szczegó³owych zasad tygodniowego, obowi¹zkowego wymiaru godzin zajêæ dla nauczycieli przedmiotów o ró¿nym wymiarze godzin, pedagogów,
psychologów, oraz w sprawie zasad zaliczania do wymiaru
godzin poszczególnych zajêæ w kszta³ceniu zaocznym (Dz. Urz.
Woj. Ma³opolskiego Nr 85 poz. 1318) skrela siê pkt 10 i 11.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.

Przewodnicz¹cy Rady: S. Chorobik

Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 169

 6512 

2029

1) Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w Suchej Beskidzkiej:
 3-letnie liceum ogólnokszta³c¹ce dla doros³ych
na podbudowie gimnazjum w systemie wieczorowym
i zaocznym.
2) Zespó³ Szkó³ im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej:
 3-letnie technikum uzupe³niaj¹ce na podbudowie zasadniczej szko³y zawodowej.
3) Zespó³ Szkó³ im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej:
 3-letnie technikum uzupe³niaj¹ce na podbudowie zasadniczej szko³y zawodowej,
 3-letnie technikum uzupe³niaj¹ce dla doros³ych
na podbudowie zasadniczej szko³y zawodowej w systemie zaocznym,
 4-letnie technikum dla doros³ych na podbudowie gimnazjum w systemie zaocznym.
4) Zespó³ Szkó³ im. w. J. Kantego w Makowie Podhalañskim:
 2-letnie uzupe³niaj¹ce liceum ogólnokszta³c¹ce
na podbudowie zasadniczej szko³y zawodowej,
 3-letnie technikum uzupe³niaj¹ce na podbudowie zasadniczej szko³y zawodowej,
 2-letnie uzupe³niaj¹ce liceum ogólnokszta³c¹ce
dla doros³ych na podbudowie zasadniczej szko³y zawodowej w systemie zaocznym,
 3-letnie technikum uzupe³niaj¹ce dla doros³ych
na podbudowie zasadniczej szko³y zawodowej w systemie zaocznym.
§2

Uchwa³a Nr 0049/XV/90/04
Rady Powiatu Suskiego
z dnia 25 marca 2004 r.
w sprawie zmiany uchwa³y Nr 0049/XXXV/200/2002 Rady
Powiatu Suskiego z dnia 30 stycznia 2002 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkó³ ponadgimnazjalnych w powiecie
suskim.
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorz¹dzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592
z pón. zm.), art. 9 ust. 1 pkt 3, art. 17 ust. 5 ustawy z dnia
7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67
poz. 329 z pón. zm.) oraz art. 2c ust. 4 ustawy z dnia 8 stycznia
1999 r. - Przepisy wprowadzaj¹ce reformê ustroju szkolnego
(Dz. U. z 1999 r. Nr 12 poz. 96 z pón. zm.), Rada Powiatu Suskiego uchwala, co nastêpuje:
§1
W uchwale Nr 0049/XXXV/200/2002 Rady Powiatu Suskiego z dnia 30 stycznia 2002 r. w sprawie ustalenia planu sieci
szkó³ ponadgimnazjalnych w powiecie suskim wprowadza siê
nastêpuj¹ce zmiany:
1. W paragrafie 1 dodaje siê pkt III w nastêpuj¹cym brzmieniu:
"Szczegó³owy plan zmian dotycz¹cy przekszta³cenia szkó³
na podbudowie programowej szko³y zasadniczej dla m³odzie¿y oraz przekszta³cenia i utworzenia szkó³ ponadgimnazjalnych
dla doros³ych zawiera za³¹cznik nr 2 do niniejszej uchwa³y".
2. Po paragrafie 2 dodaje siê paragraf 2a w nastêpuj¹cym
brzmieniu:
"1. W sk³ad szkó³ ponadgimnazjalnych powiatu suskiego
wchodz¹ szko³y powsta³e w wyniku ustalenia sieci szkó³
ponadgimnazjalnych z dniem 1 wrzenia 2002 r., o których mowa w par. 2 oraz nastêpuj¹ce typy szkó³, które
bêd¹ funkcjonowa³y od dnia 1 wrzenia 2004 r.:

Poz. 2029

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu Suskiego.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady Powiatu Suskiego: T. Gancarz
Za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y Nr 0049/XV/90/04
Rady Powiatu Suskiego
z dnia 25 marca 2004 r.

Plan zmian dotycz¹cy przekszta³cenia szkó³ na podbudowie programowej szko³y zasadniczej dla m³odzie¿y oraz przekszta³cenia i utworzenia szkó³ ponadgimnazjalnych dla doros³ych.
Lp.

Nazwa i siedziba szko³y

Dotychczasowe typy szkó³,
które ulegn¹ przekszta³ceniu
z dniem 01.09.2004 r.

Uwagi na temat
wprowadzanych
zmian (przekszta³cenie, utworzenie)

Typy szkó³
od dnia 1 wrzenia 2004 r.

1.

Zespó³ Szkó³
Ogólnokszta³c¹cych
w Suchej Beskidzkiej
ul. p³k. T. Semika 1

1. Liceum Ogólnokszta³c¹ce
dla doros³ych na podbudowie
programowej szko³y zasadnicznej w systemie wieczorowym

Przekszta³cenie

1. Trzyletnie liceum ogólnokszta³c¹ce dla doros³ych na podbudowie gimnazjum w systemie
wieczorowym i zaocznym

2.

Zespó³ Szkó³ im. W. Goetla
w Suchej Beskidzkiej
ul. Kocielna 5

1. Technikum mechaniczne
na podbudowie programowej
szko³y zasadniczej

Przekszta³cenie

1. Trzyletnie technikum uzupe³niaj¹ce na podbudowie zasadniczej
szko³y zawodowej

3.

Zespó³ Szkó³ im.W. Witosa
w Suchej Beskidzkiej
ul. Spó³dzielców 1

1. Technikum Gastronomiczne
(wieczorowe) na podbudowie
programowej szko³y zasadniczej

Przekszta³cenie

1. Trzyletnie technikum uzupe³niaj¹ce dzienne na podbudowie zasadniczej szko³y zawodowej
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4.

Nazwa i siedziba szko³y

Zespó³ Szkó³
im. w. J. Kantego
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ul. Rynek 8
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Dotychczasowe typy szkó³,
które ulegn¹ przekszta³ceniu
z dniem 01.09.2004 r.

Poz. 2029, 2030
Uwagi na temat
wprowadzanych
zmian (przekszta³cenie, utworzenie)

Typy szkó³
od dnia 1 wrzenia 2004 r.

2. Technikum Zawodowe dla doros³ych na podbudowie programowej szko³y zasadniczej w zawodzie kucharz w systemie zaocznym
3. Technikum Handlowe dla doros³ych na podbudowie programowej szko³y zasadniczej
w systemie zaocznym
4. Technikum gastronomiczne
dla doros³ych na podbudowie
szko³y podstawowej

Przekszta³cenie

3. Trzyletnie technikum uzupe³niaj¹ce dla doros³ych na podbudowie zasadniczej szko³y zawodowej w systemie zaocznym

Przekszta³cenie

4. Czteroletnie technikum dla doros³ych na podbudowie gimnazjum w systemie zaocznym

1. Technikum na podbudowie programowej szko³y zasadniczej
w zawodach technik technologii
odzie¿y i technologii drewna

Przekszta³cenie

1. Trzyletnie technikum uzupe³niaj¹ce na podbudowie zasadniczej
szko³y zawodowej

Utworzenie

2. Technikum dla doros³ych
na podbudowie programowej
szko³y zasadniczej w zawodach
technik technologii odzie¿y
i technologii drewna w systemie zaocznym

Przekszta³cenie

2. Dwuletnie uzupe³niaj¹ce liceum
ogólnokszta³c¹ce na podbudowie
zasadniczej szko³y zawodowej
3. Trzyletnie technikum uzupe³niaj¹ce dla doros³ych na podbudowie zasadniczej szko³y zawodowej w systemie zaocznym

Utworzenie

4. Dwuletnie uzupe³niaj¹ce liceum
ogólnokszta³c¹ce dla doros³ych
na podbudowie zasadniczej
szko³y zawodowej w systemie
zaocznym

Przewodnicz¹cy Rady Powiatu Suskiego: T. Gancarz

2030
Uchwa³a Nr 0049/XV/91/04
Rady Powiatu Suskiego
z dnia 25 marca 2004 r.
w sprawie zmian w Zespole Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych
w Suchej Beskidzkiej.
Na podstawie art. 5 ust. 5a, art. 9 ust. 1 pkt 3 oraz art. 59
ust. 6 w zwi¹zku z art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r.
o systemie owiaty (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329 z pón. zm.),
art. 2c ust. 4 ustawy z dnia 8 stycznia 1999 r. - Przepisy wprowadzaj¹ce reformê ustroju szkolnego (Dz. U. z 1999 r. Nr 12 poz. 96
z pón. zm.) oraz art. 12 pkt 8 lit. "i" ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1592), Rada Powiatu uchwala, co nastêpuje:

34-200 Sucha Beskidzka dokonuje siê nastêpuj¹cych przekszta³ceñ:
1) Liceum Ogólnokszta³c¹ce dla doros³ych na podbudowie
programowej szko³y zasadniczej w systemie wieczorowym przekszta³ca siê w 3-letnie liceum ogólnokszta³c¹ce
dla doros³ych na podbudowie gimnazjum w systemie wieczorowym i zaocznym.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu Suskiego.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.

§1
1. Z dniem 1 wrzenia 2004 r. w Zespole Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w Suchej Beskidzkiej z siedzib¹ przy ul. p³k. Semika 1,

Przewodnicz¹cy Rady Powiatu Suskiego: T. Gancarz
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2031
Uchwa³a Nr 0049/XV/92/04
Rady Powiatu Suskiego
z dnia 25 marca 2004 r.
w sprawie zmian w Zespole Szkó³ im. W. Goetla w Suchej
Beskidzkiej.
Na podstawie art. 5 ust. 5a, art. 9 ust. 1 pkt 3 oraz art. 59
ust. 6 w zwi¹zku z art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r.
o systemie owiaty (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329 z pón. zm.),
art. 2c ust. 4 ustawy z dnia 8 stycznia 1999 r. - Przepisy wprowadzaj¹ce reformê ustroju szkolnego (Dz. U. z 1999 r. Nr 12 poz. 96
z pón. zm.) oraz art. 12 pkt 8 lit. "i" ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1592 z pón. zm.), Rada Powiatu uchwala, co nastêpuje:
§1
Z dniem 1 wrzenia 2004 r. w Zespole Szkó³ im. W. Goetla
w Suchej Beskidzkiej z siedzib¹ ul. Kocielna 5, 34-200 Sucha
Beskidzka, przekszta³ca siêTechnikum Mechaniczne na podbudowie programowej szko³y zasadniczej w 3-letnie technikum
uzupe³niaj¹ce na podbudowie zasadniczej szko³y zawodowej.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu Suskiego.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady Powiatu Suskiego: T. Gancarz
2032
Uchwa³a Nr 0049/XV/93/04
Rady Powiatu Suskiego
z dnia 25 marca 2004 r.
w sprawie zmian w Zespole Szkó³ im. w. J. Kantego w Makowie Podhalañskim.
Na podstawie art. 5 ust. 5a, art. 9 ust. 1 pkt 3 oraz art. 59
ust. 6 w zwi¹zku z art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r.
o systemie owiaty (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329 z pón. zm.),
art. 2c ust. 4 ustawy z dnia 8 stycznia 1999 r. - Przepisy wprowadzaj¹ce reformê ustroju szkolnego (Dz. U. z 1999 r. Nr 12 poz. 96
z pón. zm.) oraz art. 12 pkt 8 lit. "i" ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1592), Rada Powiatu uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Z dniem 1 wrzenia 2004 r. w Zespole Szkó³ im. w. J. Kantego w Makowie Podhalañskim z siedzib¹ Rynek 8, dokonuje
siê nastêpuj¹cych zmian:
1) Zak³ada siê szko³y:
1) 2-letnie uzupe³niaj¹ce liceum ogólnokszta³c¹ce na podbudowie zasadniczej szko³y zawodowej,

Poz. 2031, 2032, 2033

2) 2-letnie uzupe³niaj¹ce liceum ogólnokszta³c¹ce dla doros³ych na podbudowie zasadniczej szko³y zawodowej
w systemie zaocznym.
2. Dokonuje siê nastêpuj¹cych przekszta³ceñ:
1) Technikum na podbudowie programowej szko³y zasadniczej kszta³c¹ce w zawodach technik technologii odzie¿y
oraz technik technologii drewna przekszta³ca siê w 3-letnie technikum uzupe³niaj¹ce na podbudowie zasadniczej
szko³y zawodowej,
2) Technikum dla doros³ych na podbudowie programowej
szko³y zasadniczej kszta³c¹ce w zawodach technik technologii odzie¿y oraz technik technologii drewna przekszta³ca siê w 3-letnie technikum uzupe³niaj¹ce dla doros³ych
na podbudowie zasadniczej szko³y zawodowej w systemie zaocznym.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu Suskiego.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady Powiatu Suskiego: T. Gancarz
2033
Uchwa³a Nr 0049/XV/94/04
Rady Powiatu Suskiego
z dnia 25 marca 2004 r.
w sprawie zmian w Zespole Szkó³ im. W. Witosa w Suchej
Beskidzkiej.
Na podstawie art. 5 ust. 5a, art. 9 ust. 1 pkt 3 oraz art. 59
ust. 6 w zwi¹zku z art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 7 wrzenia
1991 r. o systemie owiaty (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329
z pón. zm.), art. 2c ust. 4 ustawy z dnia 8 stycznia 1999 r. Przepisy wprowadzaj¹ce reformê ustroju szkolnego (Dz. U.
z 1999 r. Nr 12 poz. 96 z pón. zm.) oraz art. 12 pkt 8 lit. "i"
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592), Rada Powiatu uchwala,
co nastêpuje:
§1
1. Z dniem 1 wrzenia 2004 r. w Zespole Szkó³ im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej z siedzib¹: ul. Spó³dzielców 1,
34-200 Sucha Beskidzka dokonuje siê nastêpuj¹cych przekszta³ceñ szkó³:
1. Technikum gastronomiczne na podbudowie programowej szko³y zasadniczej przekszta³ca siê w 3-letnie technikum uzupe³niaj¹ce na podbudowie zasadniczej szko³y
zawodowej,
2. Technikum Zawodowe dla doros³ych na podbudowie programowej szko³y zasadniczej w zawodzie: kucharz
oraz Technikum Handlowe dla doros³ych na podbudowie
programowej szko³y zasadniczej w systemie zaocznym
przekszta³ca siê w 3-letnie technikum uzupe³niaj¹ce
dla doros³ych na podbudowie zasadniczej szko³y zawodowej w systemie zaocznym,
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3. Technikum gastronomiczne dla doros³ych na podbudowie omioletniej szko³y podstawowej w systemie zaocznym w 4-letnie technikum dla doros³ych na podbudowie
gimnazjum w systemie zaocznym.
2. Postanawia siê postawiæ w stan likwidacji Liceum Ogólnokszta³c¹ce dla doros³ych na podbudowie programowej szko³y
zasadniczej w systemie zaocznym w Zespole Szkó³ im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej z jednoczesnym zaprzestaniem
naboru do klasy I od dnia 01.09.2004 r.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu Suskiego.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady Powiatu Suskiego: T. Gancarz

2034
Uchwa³a Nr 0049/XVI/101/04
Rady Powiatu Suskiego
z dnia 29 kwietnia 2004 r.
w sprawie utworzenia Szko³y Policealnej w Zespole Szkó³
im. w. Jana Kantego.
Na podstawie art. 5 ust. 5a, art. 58 ust. 1 ustawy z dnia
7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 67
poz. 329 z pón. zm.) oraz art. 12 pkt 8 lit. "i" ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z pón. zm.), Rada Powiatu Suskiego
uchwala, co nastêpuje:
§1
Z dniem 1 wrzenia 2004 roku zak³ada siê Szko³ê Policealn¹ w Zespole Szkó³ im. w. J. Kantego w Makowie Podhalañskim z siedzib¹ Rynek 8, 34-220 Maków Podhalañski.
§2
Szko³a Policealna, o której mowa w par. 1 bêdzie kszta³ci³a
na podbudowie Liceum Ogólnokszta³c¹cego, LiceumTechnicznego i 5 - letniegoTechnikum.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu Suskiego.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady Powiatu Suskiego: T. Gancarz

Poz. 2033, 2034, 2035, 2036
2035
Uchwa³a Nr XV/75/04
Rady Powiatu Tatrzañskiego
z dnia 23 kwietnia 2004 r.

w sprawie przekszta³cenia Wieczorowego Technikum Gastronomicznego w Zespole Szkó³ Zawodowych Nr 1 im. Aleksandra Dziedzica w Zakopanem.
Na podstawie art. 2c ust. 4 ustawy z dnia 8 stycznia 1999 r.
Przepisy wprowadzaj¹ce reformê ustroju szkolnego (Dz. U.
Nr 12 poz. 96 z pón. zm.), art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. f, ustawy z dnia
7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67
poz. 329 z pón. zm.) oraz art. 12 pkt 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1592 z pón. zm.), Rada Powiatu Tatrzañskiego
uchwala, co nastêpuje:
§1
Z dniem 1 wrzenia 2004 r. przekszta³ca siê Wieczorowe
Technikum Gastronomiczne - szko³ê ponadpodstawow¹ dla absolwentów zasadniczych szkó³ zawodowych o trzyletnim cyklu
nauczania w trzyletnie GastronomiczneTechnikum Uzupe³niaj¹ce - szko³ê ponadgimnazjaln¹ dla absolwentów zasadniczych
szkó³ zawodowych, zwane dalej "Szko³¹".
§2
Szko³ê w³¹cza siê w Zespó³ Szkó³ Zawodowych Nr 1
im. Aleksandra Dziedzica w Zakopanem, ul. Kasprusie 14b.
§3
Statut Zespo³u Szkó³ Zawodowych Nr 1 im. Aleksandra Dziedzica jest statutem Szko³y wchodz¹cej w sk³ad Zespo³u.
§4
Wykonanie uchwa³y zleca siê Zarz¹dowi Powiatu.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady Powiatu Tatrzañskiego: E. Tybor
2036
Uchwa³a Nr XV/76/04
Rady Powiatu Tatrzañskiego
z dnia 23 kwietnia 2004 r.
w sprawie przekszta³cenia Technikum Budowlanego po ZSZ
w Zespole Szkó³ Budowlanych im. W³adys³awa Matlakowskiego w Zakopanem.
Na podstawie art. 2c ust. 4 ustawy z dnia 8 stycznia 1999 r.
Przepisy wprowadzaj¹ce reformê ustroju szkolnego (Dz. U.
Nr 12 poz. 96 z pón. zm.), art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. f ustawy z dnia
7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67
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Poz. 2036, 2037, 2038, 2039

poz. 329 z pón. zm.) oraz art. 12 pkt 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1592 z pón. zm.), Rada Powiatu Tatrzañskiego
uchwala, co nastêpuje:

Statut Zespo³u Szkó³ Zawodowych Nr 2 im. Heleny Modrzejewskiej jest statutem Szko³y wchodz¹cej w sk³ad Zespo³u.

§1

§4

Z dniem 1 wrzenia 2004 r. przekszta³ca siê Technikum
Budowlane po ZSZ szko³ê ponadpodstawow¹ dla absolwentów zasadniczych szkó³ zawodowych o trzyletnim cyklu nauczania w trzyletnie Budowlane Technikum Uzupe³niaj¹ce - szko³ê
ponadgimnazjaln¹ dla absolwentów zasadniczych szkó³ zawodowych, zwane dalej "Szko³¹".
§2
Szko³ê w³¹cza siê w Zespó³ Szkó³ Budowlanych im. W³adys³awa Matlakowskiego w Zakopanem, ul. Krupówki 8.
§3
Statut Zespo³u Szkó³ Budowlanych im. W³adys³awa Matlakowskiego jest statutem Szko³y wchodz¹cej w sk³ad Zespo³u.
§4
Wykonanie uchwa³y zleca siê Zarz¹dowi Powiatu.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady Powiatu Tatrzañskiego: E. Tybor
2037
Uchwa³a Nr XV/77/04
Rady Powiatu Tatrzañskiego
z dnia 23 kwietnia 2004 r.
w sprawie za³o¿enia dwuletniego Uzupe³niaj¹cego Liceum
Ogólnokszta³c¹cego dla Doros³ych w Zespole Szkó³ Zawodowych Nr 2 im. Heleny Modrzejewskiej w Zakopanem.
Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1, art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. e,
art. 58 ust. 1 i 6, art. 62 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 7 wrzenia
1991 r. o systemie owiaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329
z pón. zm.) oraz art. 12 pkt 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1592 z pón. zm.), Rada Powiatu Tatrzañskiego uchwala,
co nastêpuje:
§1
Zak³ada siê z dniem 1 wrzenia 2004 r. Uzupe³niaj¹ce Liceum Ogólnokszta³c¹ce dla Doros³ych - szko³ê ponadgimnazjaln¹ o dwuletnim cyklu nauczania w formie zaocznej, zwane
dalej "Szko³¹".
§2
Szko³ê w³¹cza siê w Zespó³ Szkó³ Zawodowych nr 2 im. Heleny Modrzejewskiej w Zakopanem, ul. Kasprusie 35a.

§3

Wykonanie uchwa³y zleca siê Zarz¹dowi Powiatu.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady Powiatu Tatrzañskiego: E. Tybor
2038
Uchwa³a Nr XV/78/04
Rady Powiatu Tatrzañskiego
z dnia 23 kwietnia 2004 r.
w sprawie zmiany uchwa³y Nr XXXI/168/02 Rady Powiatu
Tatrzañskiego z dnia 11 lutego 2002 roku w sprawie przekszta³cenia Liceum Ogólnokszta³c¹cego dla Doros³ych w Zespole Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych im. Oswalda Balzera w Zakopanem.
Na podstawie art. 2 c ust. 4, ustawy z dnia 8 stycznia 1999 r.
Przepisy wprowadzaj¹ce reformê ustroju szkolnego (Dz. U.
Nr 12 poz. 96 z pón. zm.) art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy z dnia
7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67
poz. 329 z pón. zm.) oraz art. 12 pkt 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1592 z pón. zm.), Rada Powiatu Tatrzañskiego
uchwala, co nastêpuje:
§1
Treæ § 1 otrzymuje brzmienie: "Z dniem 1 wrzenia 2004 r.
przekszta³ca siê Liceum Ogólnokszta³c¹ce dla Doros³ych - szko³ê ponadpodstawow¹ w Liceum Ogólnokszta³c¹ce dla Doros³ych - szko³ê ponadgimnazjaln¹ o trzyletnim cyklu nauczania,
zwan¹ dalej "Szko³¹"".
§2
Wykonanie uchwa³y zleca siê Zarz¹dowi Powiatu.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady Powiatu Tatrzañskiego: E. Tybor
2039
Uchwa³a Nr XX/189/04
Rady Miejskiej w Andrychowie
z dnia 29 kwietnia 2004 r.
w sprawie okrelenia najni¿szego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartoci jednego punktu w Orodku Pomocy
Spo³ecznej w Andrychowie.
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591
z pón. zm.) oraz § 2 pkt 2 rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia
26 lipca 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagañ
kwalifikacyjnych pracowników samorz¹dowych zatrudnionych
w jednostkach organizacyjnych jednostek samorz¹du terytorialnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 61 poz. 708 z pón. zm.), na wniosek
Kierownika Orodka Pomocy Spo³ecznej w Andrychowie, Rada
Miejska w Andrychowie uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustaliæ najni¿sze wynagrodzenie zasadnicze w pierwszej
kategorii zaszeregowania okrelonego w tabeli miesiêcznych
stawek wynagrodzenia dla pracowników Orodka Pomocy
Spo³ecznej w Andrychowie w wysokoci 690,-z³.
§2
Wyraziæ zgodê na ustalenie wartoci jednego punktu
dla Pracowników Orodka Pomocy Spo³ecznej w Andrychowie w wysokoci 3,90 z³.
§3
Traci moc uchwa³a Rady Miejskiej Nr VII/50/03 z dnia 27 marca 2003 r.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Andrychowa.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego
z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia 2004 r.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej: Z. Janosz

Poz. 2039, 2040, 2041

w sprawie uchwalenia regulaminu okrelaj¹cego zasady przyznawania i wysokoæ dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz nagród i innych wiadczeñ dla nauczycieli zatrudnionych w szko³ach i placówkach opiekuñczo-wychowawczych,
dla których organem prowadz¹cym jest Gmina Drwinia w ten
sposób, ¿e otrzymuje on brzmienie:
"1. Dodatek za pracê w trudnych warunkach ustala siê w wysokoci 5% wynagrodzenia zasadniczego.
Uprawnionymi do dodatku s¹:
 nauczyciele Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
 nauczyciele prowadz¹cy indywidualne nauczanie dziecka zakwalifikowanego do kszta³cenia specjalnego oraz nauczyciele prowadz¹cy zajêcia dydaktyczne w klasach
³¹czonych".
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 wrzenia 2004 r.
po uprzednim og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy w Drwini: J. Buczak
2041
Uchwa³a Nr XIII/75/04
Rady Gminy S³opnice
z dnia 25 marca 2004 r.
w sprawie zmian w Statucie Gminy S³opnice.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22 i art. 40 ust. 2 pkt 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.), Rada Gminy S³opnice uchwala, co nastêpuje:

2040

§1

Uchwa³a Nr XVI/ 85/04
Rady Gminy w Drwini
z dnia 24 maja 2004 r.

W uchwale Nr VI/34/03 Rady Gminy S³opnice z dnia
29 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy S³opnice (Dz. Urz. Woj. Ma³opolskiego Nr 190 poz. 2396) za³¹cznik
Nr 3 do uchwa³y otrzymuje now¹ treæ w brzmieniu:
"Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych:
1. Gimnazjum w S³opnicach.
2. Gminna Biblioteka Publiczna w S³opnicach.
3. Gminny Orodek Pomocy Spo³ecznej w S³opnicach.
4. Szko³a Podstawowa Nr 1 w S³opnicach z fili¹.
5. Szko³a Podstawowa Nr 4 w S³opnicach.
6. Zespó³ Szko³y Podstawowej i Przedszkola w S³opnicach.".

w sprawie zmiany uchwa³y Nr XXI/119/2000 Rady Gminy
w Drwini z dnia 11 wrzenia 2000 roku w sprawie uchwalenia regulaminu okrelaj¹cego zasady przyznawania i wysokoæ dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz nagród i innych wiadczeñ dla nauczycieli zatrudnionych
w szko³ach i placówkach opiekuñczo-wychowawczych,
dla których organem prowadz¹cym jest Gmina Drwinia.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591
z pón. zm.), art. 30 ust. 1 pkt 2, ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia
1982 roku - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. Nr 56 poz. 357
z pón. zm.), Rada Gminy w Drwini uchwala, co nastêpuje:
§1
Wprowadza siê zmianê w § 13 ust. 1 pkt 1 uchwa³y Nr XXI/
119/2000 Rady Gminy w Drwini z dnia 11 wrzenia 2000 roku

§2
Wykonanie uchwa³y zleca siê Wójtowi Gminy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy: J. Filipiak
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2042
Uchwa³a Nr XIII/80/04
Rady Gminy S³opnice
z dnia 25 marca 2004 r.
w sprawie upowa¿nienia Kierownika Gminnego Orodka
Pomocy Spo³ecznej w S³opnicach do za³atwiania spraw
z zakresu dodatków mieszkaniowych, bêd¹cych we w³aciwoci Wójta Gminy S³opnice oraz do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach.
Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591;
z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153
poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162
poz. 1568), Rada Gminy S³opnice uchwala, co nastêpuje:

Poz. 2042, 2043, 2044

w art. 42 ust.3 ustawy z dnia 26.01.1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 118 poz. 1112 z pón. zm.), o liczbê
godzin zajêæ stanowi¹c¹ ró¿nicê miêdzy obowi¹zuj¹cym nauczyciela tygodniowym wymiarem zajêæ a wymiarem okrelonym poni¿ej:
1. Dyrektor szko³y podstawowej, gimnazjum licz¹cych:
 do 100 uczniów
- 10 godz. tygodniowy wymiar zajêæ
 powy¿ej 100 ucz. do 200 uczn. - 8 godz. "
"
 powy¿ej 200 ucz. do 300 uczn. - 6 godz. "
"
 powy¿ej 300 ucz.
- 4 godz. "
"
2. Dyrektor Zespo³u Szkó³
- 3 godz. "
"
3. Dyrektor przedszkola
- 12 godz. "
"
§2
Okrela siê tygodniowy obowi¹zkowy wymiar godzin zajêæ nauczycieli - pedagogów szkolnych w wymiarze 25 godz.

§1

§3

Upowa¿nia siê Kierownika Gminnego Orodka Pomocy
Spo³ecznej w S³opnicach do za³atwiania indywidualnych spraw
z zakresu administracji publicznej, wynikaj¹cych z ustawy z dnia
21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71
poz. 734, zm. z 2002 r. Nr 216 poz. 1826; z 2003 r. Nr 203
poz. 1966) oraz do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie przyznawania i odmowy dodatków mieszkaniowych.

Wymiar zajêæ ustalony zgodnie z § 1 odnosi siê równie¿
do nauczycieli zajmuj¹cych stanowiska kierownicze w zastêpstwie nauczycieli, którym powierzono te stanowiska, z tym
¿e obowi¹zuje on tych nauczycieli od pierwszego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym zlecono nauczycielowi zastêpstwo.

§2
Wykonanie uchwa³y zleca siê Kierownikowi Gminnego
Orodka Pomocy Spo³ecznej w S³opnicach.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy: J. Filipiak
2043
Uchwa³a Nr XV/140/2004
Rady Gminy Stryszawa
z dnia 30 kwietnia 2004 r.
w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zni¿ek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szko³ach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach na terenie Gminy Stryszawa, oraz okrelenia tygodniowego obowi¹zkowego wymiaru godzin zajêæ nauczycieli - pedagogów szkolnych.
Na podstawie art. 42 ust. 6 i 7 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2003 r.
Nr 118 poz. 1112 z pón. zm.), Rady Gminy Stryszawa uchwala, co nastêpuje:
§1
Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szko³ach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach,
obni¿a siê tygodniowy obowi¹zkowy wymiar godzin zajêæ dydaktycznych, wychowawczych i opiekuñczych, okrelony

§4
Traci moc uchwa³a Nr XXXI/248/2002 Rady Gminy w Stryszawie z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie zasad udzielania
i rozmiaru zni¿ek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze.
§5
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy i Dyrektorom placówek owiatowych na terenie Gminy Stryszawa.
§6
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego i wchodzi w ¿ycie z dniem 1 wrzenia 2004 roku.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy: R. Hadka
2044
Uchwa³a Nr XV/79/2004
Rady Gminy Szaflary
z dnia 26 stycznia 2004 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Szaflary.
Na podstawie art. 3 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt. 1, art. 22 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. z 2001 roku Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z pón. zm.) Rada Gmin Szaflary
uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê Statut Gminy Szaflary stanowi¹cy za³¹cznik
do niniejszej uchwa³y.
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§2
Wykonanie uchwa³y zleca siê Wójtowi Gminy.
§3
Trac¹ moc uchwa³y Rady Gminy Szaflary:
 Uchwa³a Nr XXIII/99/96 z dnia 5 wrzenia 1996 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Szaflary,
 Uchwa³a Nr XXXIII/156/97 z dnia 17 lipca 1997 roku w sprawie zmiany w Statucie,
 Uchwa³a Nr XLVI/222/98 z dnia 18 czerwca 1998 roku w sprawie zmiany w Statucie,
 Uchwa³a Nr XXXVI/228/2001 z dnia 16 lipca 2001r w sprawie zmiany w Statucie,
 Uchwa³a Nr XXXVIII/237/2001 z dnia 26 wrzenia 2001 r.
w sprawie zmiany w Statucie,
 Uchwa³a Nr XLVI/282/2002 z dnia 26 kwietnia 2002r w sprawie zmiany w Statucie,
 Uchwa³a Nr L/296/2002 z dnia 26 wrzenia 2002r w sprawie
zmiany w Statucie.

Poz. 2044

cza do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw (tekst
jednolity: Dz. U. z 2003 roku Nr 159 poz. 1547).
4. Zasady i tryb przeprowadzenia wyboru Wójta okrela ustawa z dnia 20 czerwca 2002 roku o bezporednim wyborze
wójta, burmistrza, prezydenta miasta (Dz. U. z 2002 roku
Nr 113 poz. 984 z póniejszymi zmianami).
§2
1. Gmina Szaflary jest wspólnot¹ samorz¹dow¹ osób zamieszka³ych na jej terenie.
2. Gmina posiada osobowoæ prawn¹.
3. Gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu w³asnym
i na w³asn¹ odpowiedzialnoæ.
4. Gmina jest jednostk¹ samorz¹du terytorialnego powo³an¹
do organizacji zbiorowego, lokalnego ¿ycia publicznego
na swoim terytorium oraz zaspakajania zbiorowych potrzeb
wspólnoty nale¿¹cych do jej zakresu dzia³ania.
5. Samodzielnoæ Gminy podlega ochronie s¹dowej.
6. Podstawowym obowi¹zkiem Gminy jest zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkañców.

§4

§3

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.

1. Gmina dla realizacji celów statutowych mo¿e wspó³pracowaæ ze spo³ecznociami lokalnymi i regionalnymi oraz przystêpowaæ do organizacji i zrzeszeñ, w tym miêdzynarodowych, innych spo³ecznoci lokalnych i regionalnych.
2. Gmina w celu wspólnego wykonywania zadañ publicznych
mo¿e uczestniczyæ w zwi¹zkach i porozumieniach komunalnych, spó³kach oraz innych organizacjach.

Przewodnicz¹cy Rady: M. Zagórska
Za³¹cznik
do uchwa³y Nr XV/79/2004
Rady Gminy Szaflary
z dnia 26 stycznia 2004 r.
STATUT GMINY SZAFLARY
ROZDZIA£ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Ilekroæ w niniejszym Statucie jest mowa o:
 Gminie - nale¿y przez to rozumieæ wspólnotê samorz¹dow¹ oraz terytorium Gminy Szaflary,
 Radzie - nale¿y przez to rozumieæ Radê Gminy Szaflary,
 Wójcie - nale¿y przez to rozumieæ Wójta Gminy Szaflary,
 Przewodnicz¹cym Rady - nale¿y przez to rozumieæ Przewodnicz¹cego Rady Gminy Szaflary,
 Skarbniku - nale¿y przez to rozumieæ Skarbnika Gminy
Szaflary,
 Sekretarzu - nale¿y przez to rozumieæ Sekretarza Gminy
Szaflary,
 Urzêdzie - nale¿y przez to rozumieæ Urz¹d Gminy Szaflary,
 Ustawie - nale¿y przez to rozumieæ ustawê z dnia 8 marca
1990 roku o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.
z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z póniejszymi zmianami),
 Statucie - nale¿y przez to rozumieæ Statut Gminy Szaflary.
2. Zasady jak i tryb przeprowadzenia referendum gminnego
okrela ustawa z dnia 15 wrzenia 2000 roku o referendum
lokalnym (Dz. U. z 2000 roku Nr 88 poz. 986 z póniejszymi
zmianami).
3. Zasady i tryb przeprowadzenia wyborów do Rady Gminy
okrela ustawa z dnia 16 lipca 1998 roku - Ordynacja wybor-

ROZDZIA£ II
STRUKTURA GMINY
§4
1. Gmina po³o¿ona jest w województwie ma³opolskim i powiecie nowotarskim.
2. Gmina obejmuje obszar 5 431 hektarów.
3. Gminê tworzy siedem wsi: Bañska Ni¿na, Bañska Wy¿na,
Bór, Maruszyna, Skrzypne, Szaflary i Zaskale.
4. Mapa administracyjna Gminy stanowi za³¹cznik Nr 1 do Statutu.
§5
1. Herbem Gminy jest tarcza typu hiszpañskiego. W polu czerwonym po prawej blankowana wie¿a kamienna z otwart¹
bram¹ srebrna, a nad ni¹ korona otwarta z³ota, po lewej
postaæ wiêtego Andrzeja Aposto³a Mêczennika o szatach
srebrnych z krzy¿em skonym z³otym.
2. Wzór herbu okrela za³¹cznik Nr 2 do Statutu.
3. Barwy Gminy okrela flaga. Flag¹ jest prostok¹tny p³at o proporcjach 5:8 dzielony w s³up w proporcjach 1:2:1, w barwach: czerwony (przy drzewcu) i w czêci swobodnej
oraz bia³y - rodkowy pas. Po rodku flagi - na pasie bia³ym
- herb Gminy Szaflary.
4. Wzór flagi okrela za³¹cznik Nr 3 do Statutu.
5. Zasady u¿ywania herbu i barw Gminy okrela Rada Gminy
odrêbn¹ uchwa³¹.
6. Pieczêci¹ urzêdow¹ Gminy jest pieczêæ okr¹g³a z wizerunkiem herbu Gminy porodku, w otoku napis GMINA SZAFLARY, miêdzy napisem GMINA i SZAFLARY dwa krzy¿yki
puste o poszerzonych koñcach ramion.
7. Wzór pieczêci urzêdowej Gminy okrela za³¹cznik Nr 4 do Statutu.
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§6
Siedzib¹ organów Gminy jest miejscowoæ Szaflary.
§7
1. Gmina mo¿e tworzyæ jednostki pomocnicze: so³ectwa, osiedla oraz stosownie do potrzeb, b¹d tradycji inne jednostki
pomocnicze.
2. Gmina tworz¹c, ³¹cz¹c, dziel¹c lub znosz¹c jednostki pomocnicze musi uwzglêdniæ uk³ad osadniczy, przestrzenny, wiêzi
spo³eczne, gospodarcze lub kulturalne oraz zdolnoæ wykonywania zadañ publicznych.
3. Jednostkê pomocnicz¹ tworzy Rada z w³asnej inicjatywy
w drodze uchwa³y, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkañcami lub z inicjatywy mieszkañców, po z³o¿eniu wniosku
w tej sprawie do Wójta.
4. Utworzenie, po³¹czenie, podzia³ lub zniesienie jednostki pomocniczej musi byæ poprzedzone konsultacjami z mieszkañcami Gminy objêtymi zmian¹ w formie uchwa³y zebrania
wiejskiego nie póniej ni¿ w ci¹gu 6 miesiêcy od daty przed³o¿enia wniosku.
5. Uchwa³y Rady, o których mowa w ust. 3 i 4 wchodz¹ w ¿ycie
z dniem 1 stycznia roku nastêpuj¹cego po roku, w którym
uchwa³a zosta³a podjêta i powinny okrelaæ w szczególnoci:
1) obszar,
2) granice,
3) nazwê jednostki.
§8
1. Gmina mo¿e utworzyæ na wniosek zainteresowanych rodowisk, m³odzie¿ow¹ radê Gminy maj¹c¹ charakter konsultacyjny.
2. Statut m³odzie¿owej rady Gminy, tryb wyboru jej cz³onków
i zasady dzia³ania okrela Rada w odrêbnej uchwale.
ROZDZIA£ III
JEDNOSTKI POMOCNICZE GMINY
§9
1. Jednostkami pomocniczymi Gminy s¹ so³ectwa.
2. W sk³ad so³ectwa mo¿e wchodziæ czêæ wsi, ca³a wie lub kilka wsi.
3. Wykaz so³ectw, o których mowa w ust. 1 stanowi za³¹cznik
Nr 5 do Statutu.
§ 10
1. Organem uchwa³odawczym so³ectwa jest zebranie wiejskie,
które obejmuje wszystkich mieszkañców so³ectwa maj¹cych
czynne prawo wyborcze.
2. Organem wykonawczym so³ectwa jest so³tys wspomagany przez radê so³eck¹.
3. Organizacjê i zakres dzia³ania so³ectw, w tym tryb i zasady
wyboru so³tysów, cz³onków rad so³eckich oraz sposób zwo³ywania i obradowania zebrañ wiejskich okrela Rada w odrêbnych statutach so³ectw.
§ 11
Rada w statutach so³ectw okrela sposób bezporedniego
korzystania przez te so³ectwa z mienia komunalnego, rozporz¹dzania dochodami z tego tytu³u oraz zakres czynnoci doko-
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nywanych samodzielnie przez organy so³ectwa wzglêdem mienia oddanego do korzystania.
§ 12
1. So³ectwa prowadz¹ gospodarkê finansow¹ w ramach bud¿etu Gminy.
2. So³ectwa gospodaruj¹ samodzielnie rodkami wydzielonymi do ich dyspozycji, przeznaczaj¹c te rodki na realizacjê
zadañ spoczywaj¹cych na tych so³ectwach.
3. Rada uchwala corocznie za³¹cznik do uchwa³y bud¿etowej,
okrelaj¹cy wydatki so³ectw w uk³adzie dzia³ów i rozdzia³ów klasyfikacji bud¿etowej.
4. So³ectwa mog¹ podejmowaæ decyzje o wydatkowaniu rodków bud¿etowych ka¿dorazowo okrelonych w uchwale bud¿etowej Gminy.
§ 13
1. Kontrolê gospodarki finansowej so³ectw sprawuje Skarbnik Gminy i przedk³ada informacjê w tym zakresie Wójtowi.
2. So³ectwa podlegaj¹ nadzorowi organów Gminy na zasadach okrelonych w statutach tych so³ectw.
ROZDZIA£ IV
ZAKRES DZIA£ANIA I ZADANIA GMINY
§ 14
1. Do zakresu dzia³ania Gminy nale¿¹ wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrze¿one ustawami
na rzecz innych podmiotów.
2. Sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym Gmina realizuje poprzez wykonanie zadañ w³asnych we w³asnym imieniu
i na w³asn¹ odpowiedzialnoæ.
3. Do zadañ w³asnych Gminy nale¿¹ w szczególnoci sprawy:
1) ³adu przestrzennego, gospodarki nieruchomociami,
ochrony rodowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,
2) gminnych dróg, ulic, mostów i placów oraz organizacji
ruchu drogowego,
3) wodoci¹gów i zaopatrzenia w wodê, kanalizacji, usuwania i oczyszczania cieków komunalnych, utrzymania czystoci i porz¹dku oraz urz¹dzeñ sanitarnych, wysypisk
i utylizacji odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energiê elektryczn¹ i ciepln¹ oraz gaz,
4) lokalnego transportu zbiorowego,
5) ochrony zdrowia,
6) pomocy spo³ecznej, w tym orodków i zak³adów opiekuñczych,
7) gminnego budownictwa mieszkaniowego,
8) edukacji publicznej,
9) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury,
10) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urz¹dzeñ sportowych,
11) zieleni gminnej i zadrzewieñ,
12) cmentarzy komunalnych,
13) porz¹dku publicznego i bezpieczeñstwa obywateli
oraz ochrony przeciwpo¿arowej i przeciwpowodziowej,
w tym wyposa¿enia i utrzymania gminnego magazynu
przeciwpowodziowego,
14) utrzymania gminnych obiektów i urz¹dzeñ u¿ytecznoci
publicznej oraz obiektów administracyjnych,
15) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ci¹¿y opieki socjalnej, medycznej i prawnej,
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16) wspierania i upowszechniania idei samorz¹dowej,
17) promocji Gminy,
18) wspó³pracy z organizacjami pozarz¹dowymi,
19) wspó³pracy ze spo³ecznociami lokalnymi i regionalnymi innych pañstw.
4. Gmina ponadto wykonuje zadania zlecone z zakresu administracji rz¹dowej wynikaj¹ce z ustaw szczegó³owych,
oraz mo¿e realizowaæ zadania przyjête od administracji rz¹dowej na podstawie porozumienia.
5. Gmina mo¿e wykonywaæ zadania z zakresu w³aciwoci powiatu oraz zadania z zakresu w³aciwoci województwa na podstawie porozumieñ z tymi jednostkami samorz¹du terytorialnego.
6. Gmina mo¿e wykonywaæ zadania publiczne na podstawie
porozumieñ miêdzygminnych.
7. Zadania zlecone z zakresu administracji rz¹dowej oraz przyjête w drodze porozumieñ s¹ wykonywane po zapewnieniu
Gminie rodków finansowych przez administracjê rz¹dow¹
lub jednostki samorz¹du terytorialnego na ich realizacjê.
§ 15
1. Zakres dzia³ania Gminy okrelaj¹:
1) ustawy i akty wydane na podstawie oraz w granicach
upowa¿nieñ ustawy,
2) porozumienia zawarte z innymi jednostkami samorz¹du
terytorialnego i organami administracji rz¹dowej,
3) uchwa³y podjête w celu realizacji zbiorowych potrzeb
wspólnoty.
2. Gmina mo¿e prowadziæ dzia³alnoæ gospodarcz¹ wykraczaj¹c¹ poza zadania o charakterze u¿ytecznoci publicznej wy³¹cznie w przypadkach okrelonych w odrêbnych przepisach.
§ 16
1. Gmina wykonuje swoje zadania:
1) poprzez dzia³alnoæ organów:
a) Rady Gminy,
b) Wójta,
2) poprzez organy so³ectw,
3) poprzez gminne jednostki organizacyjne,
4) poprzez dzia³alnoæ innych podmiotów na podstawie zawartych z nimi umów i porozumieñ.
2. Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych, o których mowa
w ust. 1, pkt. 3 stanowi za³¹cznik Nr 6 do Statutu.
§ 17
1. Rada uchwala statuty gminnych jednostek organizacyjnych.
2. Statut jednostki organizacyjnej okrela miêdzy innymi zakres dzia³ania, siedzibê, zakres wyposa¿enia jej w maj¹tek
trwa³y oraz zakres uprawnieñ dotycz¹cych rozporz¹dzania
tym maj¹tkiem.
3. Organizacjê i zasady funkcjonowania gminnych jednostek
organizacyjnych okrelaj¹ regulaminy organizacyjne nadane przez kierownika jednostki organizacyjnej.
4. Zatrudnienie i zwalnianie kierowników tych jednostek nale¿y do kompetencji Wójta.
ROZDZIA£ V
W£ADZE I ORGANY GMINY
§ 18
1. W³adza w Gminie nale¿y do mieszkañców, którzy uczestnicz¹ w sprawowaniu w³adzy publicznej bezporednio, w dro-

Poz. 2044

dze wyborów i referendum, w g³osowaniu powszechnym
lub za porednictwem organów Gminy.
2. Mieszkañcy Gminy wyra¿aj¹ w drodze g³osowania swoj¹
wolê i sposób rozstrzygania spraw poprzez wybory Wójta
i radnych oraz poprzez referendum w sprawach odwo³ania
Rady lub Wójta przed up³ywem kadencji, samoopodatkowania mieszkañców na cele publiczne oraz w innych sprawach wa¿nych dla Gminy.
§ 19
Organami Gminy s¹:
1. Rada jako organ stanowi¹cy i kontrolny Gminy,
2. Wójt jako organ wykonawczy.
§ 20
1. Dzia³alnoæ organów Gminy jest jawna. Ograniczenia jawnoci mog¹ wynikaæ wy³¹cznie z ustaw.
2. Jawnoæ dzia³ania organów Gminy obejmuje w szczególnoci:
1) prawo obywateli do uzyskiwania informacji,
2) prawo wstêpu na sesje Rady i posiedzenia jej komisji,
3) prawo dostêpu do dokumentów wynikaj¹cych z wykonywania zadañ publicznych, w tym protoko³ów posiedzeñ
organów Gminy i komisji Rady.
3. Protoko³y z posiedzeñ Rady, jej komisji oraz inne dokumenty
zwi¹zane z wykonywaniem zadañ publicznych s¹ udostêpniane zainteresowanym przez pracownika ds. obs³ugi Rady
w godzinach pracy Urzêdu.
4. Dokumenty z zakresu dzia³ania Wójta s¹ udostêpniane
przez Sekretarza w godzinach pracy Urzêdu.
5. Ka¿dy zainteresowany mo¿e przegl¹daæ dokumenty, sporz¹dzaæ notatki, a w uzasadnionych przypadkach wnosiæ o dokonywanie odpisów.
6. Protoko³y z posiedzeñ Rady i jej komisji udostêpniane s¹
do wgl¹du bezzw³ocznie na ustny wniosek. Pozosta³e dokumenty wymagaj¹ce przygotowania s¹ udostêpniane na pisemny wniosek, w miarê mo¿liwoci bezzw³ocznie, a w pozosta³ych przypadkach w terminie zgodnym z Kodeksem Postêpowania Administracyjnego.
7. Protoko³y z posiedzenia Rady i jej komisji udostêpniane s¹
do wgl¹du po ich formalnym przyjêciu przez Radê lub komisjê
zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa oraz Statutem.
8. Odpisy dokumentów, kopie protoko³ów lub uchwa³ mog¹
byæ wydane na pisemny wniosek i koszt zainteresowanych.
RADA GMINY
§ 21
1. Rada jest organem stanowi¹cym i kontrolnym.
2. Kadencja Rady trwa 4 lata licz¹c od dnia wyborów.
3. W sk³ad Rady wchodzi 15 radnych.
§ 22
1. Do w³aciwoci Rady nale¿¹ wszystkie sprawy pozostaj¹ce
w zakresie dzia³ania Gminy, o ile ustawy nie stanowi¹ inaczej.
2. Do wy³¹cznej w³aciwoci Rady nale¿y:
1) uchwalanie Statutu Gminy,
2) ustalanie wynagrodzenia Wójta, stanowienie o kierunkach jego dzia³ania oraz przyjmowanie sprawozdañ z jego
dzia³alnoci,
3) powo³ywanie i odwo³ywanie Skarbnika, który jest g³ównym
ksiêgowym bud¿etu oraz Sekretarza - na wniosek Wójta,
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4) uchwalanie bud¿etu Gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania bud¿etu oraz podejmowanie uchwa³y
w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytu³u,
5) uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego,
6) uchwalanie programów gospodarczych,
7) ustalanie zakresu dzia³ania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im sk³adników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania rodków bud¿etowych
na realizacjê zadañ przez te jednostki,
8) podejmowanie uchwa³ w sprawach podatków i op³at
w granicach okrelonych w odrêbnych ustawach,
9) podejmowanie uchwa³ w sprawach maj¹tkowych Gminy,
przekraczaj¹cych zakres zwyk³ego zarz¹du dotycz¹cych:
a) okrelenia zasad nabycia, zbycia i obci¹¿enia nieruchomoci gruntowych oraz ich wydzier¿awiania lub najmu na okres d³u¿szy ni¿ trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowi¹ inaczej; do czasu okrelenia zasad
Wójt mo¿e dokonywaæ tych czynnoci wy³¹cznie
za zgod¹ Rady,
b) emitowania obligacji oraz okrelania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Wójta,
c) zaci¹gania d³ugoterminowych po¿yczek i kredytów,
d) ustalania maksymalnej wysokoci po¿yczek i kredytów krótkoterminowych, zaci¹ganych przez Wójta w roku bud¿etowym,
e) zobowi¹zañ w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartoci przekraczaj¹cej granicê ustalan¹
corocznie przez Radê,
f) tworzenia i przystêpowania do spó³ek i spó³dzielni
oraz rozwi¹zywania i wystêpowania z nich,
g) okrelania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udzia³ów i akcji przez Wójta,
h) tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiêbiorstw,
zak³adów i innych gminnych jednostek organizacyjnych
oraz wyposa¿ania ich w maj¹tek,
i) ustalania maksymalnej wysokoci po¿yczek i porêczeñ
udzielanych przez Wójta w roku bud¿etowym,
10) okrelanie wysokoci sumy, do której Wójt mo¿e samodzielnie zaci¹gaæ zobowi¹zania,
11) podejmowanie uchwa³ w sprawie przyjêcia zadañ z zakresu administracji rz¹dowej, o których mowa w art. 8
ust. 2 i 2a ustawy o samorz¹dzie gminnym,
12) podejmowanie uchwa³ w sprawach wspó³dzia³ania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego maj¹tku,
13) podejmowanie uchwa³ w sprawach wspó³pracy ze spo³ecznociami lokalnymi i regionalnymi innych pañstw
oraz przystêpowania do miêdzynarodowych zrzeszeñ
spo³ecznoci lokalnych i regionalnych,
14) podejmowanie uchwa³ w sprawach: herbu Gminy, nazw
ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników,
15) nadawanie honorowego obywatelstwa Gminy,
16) podejmowanie uchwa³ w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
17) stanowienie w innych sprawach zastrze¿onych ustawami do kompetencji Rady.
§ 23
1. Rada wybiera ze swego grona Przewodnicz¹cego Rady
i dwóch Wiceprzewodnicz¹cych bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹
g³osów, w obecnoci co najmniej po³owy ustawowego sk³adu Rady, w g³osowaniu tajnym.
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2. Zadaniem Przewodnicz¹cego Rady jest wy³¹cznie organizowanie pracy Rady, przygotowanie porz¹dku obrad
oraz prowadzenie obrad.
3. Przewodnicz¹cy Rady zwo³uje sesje Rady z w³asnej inicjatywy, w miarê potrzeby nie rzadziej ni¿ raz na kwarta³.
4. Na wniosek Wójta lub co najmniej 1 ustawowego sk³adu
Rady przewodnicz¹cy obowi¹zany jest zwo³aæ sesjê w ci¹gu 7 dni od dnia z³o¿enia wniosku.
Do zawiadomienia o zwo³aniu sesji do³¹cza siê porz¹dek
obrad wraz z projektami uchwa³.
§ 24
1. Odwo³anie Przewodnicz¹cego lub Wiceprzewodnicz¹cego
nastêpuje na wniosek co najmniej 1 ustawowego sk³adu
Rady. Wniosek ten mo¿e byæ g³osowany na sesji zwo³anej
nie wczeniej ni¿ po up³ywie 14 dni od z³o¿enia wniosku.
2. W przypadku rezygnacji Przewodnicz¹cego lub Wiceprzewodnicz¹cego, Rada podejmuje uchwa³ê w sprawie przyjêcia tej rezygnacji, nie póniej ni¿ w ci¹gu 1 miesi¹ca od dnia
jej z³o¿enia.
3. Niepodjêcie uchwa³y, o której mowa w ust. 2 w ci¹gu jednego miesi¹ca od dnia jej z³o¿enia przez Przewodnicz¹cego
lub Wiceprzewodnicz¹cego jest równoznaczne z przyjêciem
przez Radê rezygnacji z up³ywem ostatniego dnia miesi¹ca,
w którym powinna byæ podjêta uchwa³a.
4. Wybór Przewodnicz¹cego lub Wiceprzewodnicz¹cego winien
nast¹piæ na sesji, na której rezygnacja zosta³a przyjêta lub najbli¿szej sesji nastêpuj¹cej po terminie, o którym mowa w ust. 3.
§ 25
1. Pierwsz¹ sesjê nowo wybranej Rady zwo³uje Przewodnicz¹cy Rady poprzedniej kadencji w ci¹gu 7 dni po og³oszeniu zbiorczych wyników wyborów do rad na obszarze ca³ego kraju lub w przypadku wyborów przedterminowych w ci¹gu 7 dni po og³oszeniu wyników wyborów do Rady chyba,
¿e przepisy stanowi¹ inaczej.
2. Pierwsz¹ sesjê nowo wybranej Rady, do czasu wyboru Przewodnicz¹cego Rady, prowadzi najstarszy wiekiem radny
obecny na sesji.
§ 26
1. Rada ze swego grona mo¿e powo³aæ sta³e i dorane komisje do okrelonych zadañ ustalaj¹c przedmiot dzia³ania
oraz sk³ad osobowy.
2. Rada powo³uje nastêpuj¹ce komisje sta³e:
1) Komisjê Rewizyjn¹,
2) Komisjê Bud¿etu, Rolnictwa, Rozwoju Spo³eczno-Gospodarczego i Ochrony rodowiska,
3) Komisjê Kultury, Owiaty i Wychowania, Ochrony Zdrowia, Kultury Fizycznej, Spraw Socjalnych i Przeciwpo¿arowych.
3. Komisje podlegaj¹ Radzie, przedk³adaj¹ jej plan pracy
oraz sprawozdania z dzia³alnoci.
4. Do podstawowych obowi¹zków komisji nale¿y:
1) kontrolowanie dzia³alnoci Wójta w zakresie w³aciwoci
merytorycznej,
2) opracowanie w³asnych planów pracy i ich realizacja,
3) opiniowanie za³o¿eñ i projektu bud¿etu,
4) opiniowanie rocznych i pó³rocznych sprawozdañ Wójta,
5) opiniowanie projektów uchwa³ przekazanych przez Przewodnicz¹cego Rady,
6) sk³adanie rocznych sprawozdañ z pracy komisji.
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§ 27
Organizacjê wewnêtrzn¹ oraz tryb pracy Rady i komisji okrela Regulamin Rady, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 7 do Statutu.
§ 28
1. W sk³ad Komisji Rewizyjnej wchodzi od 5 - 7 radnych.
2. Radny mo¿e byæ cz³onkiem najwy¿ej dwóch komisji sta³ych.
3. Cz³onkiem Komisji Rewizyjnej nie mo¿e byæ Przewodnicz¹cy ani Wiceprzewodnicz¹cy Rady.
4. Zasady i tryb dzia³ania Komisji Rewizyjnej okrela Regulamin
Komisji Rewizyjnej stanowi¹cy za³¹cznik Nr 8 do Statutu.
§ 29
Obs³ugê Rady i jej komisji zapewnia Wójt.
WÓJT GMINY
§ 30
1. Wójt jest organem wykonawczym.
2. Kadencja Wójta rozpoczyna siê w dniu rozpoczêcia kadencji
Rady lub wyboru go przez Radê i up³ywa z dniem up³ywu
kadencji Rady.
3. Wójt w drodze zarz¹dzenia powo³uje i odwo³uje swojego
zastêpcê.
4. Po up³ywie kadencji Wójt oraz jego zastêpca pe³ni¹ swoje
funkcje do czasu objêcia obowi¹zków przez nowo wybranego Wójta i jego zastêpcê.
5. Funkcji Wójta i jego zastêpcy nie mo¿na ³¹czyæ z:
1) funkcj¹ Wójta i zastêpcy w innej Gminie,
2) cz³onkostwem w organach jednostek samorz¹du terytorialnego, w tym w Gminie, w której jest Wójtem lub zastêpc¹ Wójta,
3) zatrudnieniem w administracji rz¹dowej,
4) mandatem pos³a lub senatora.
§ 31
Wójt nie mo¿e podejmowaæ dodatkowych zajêæ, ani otrzymywaæ darowizn mog¹cych podwa¿yæ zaufanie wyborców
do wykonywania mandatu.
§ 32
1. Wójt wykonuje uchwa³y Rady i zadania gminy okrelone
przepisami prawa.
2. Wójt kieruje bie¿¹cymi sprawami Gminy i reprezentuje j¹
na zewn¹trz.
3. Do zadañ Wójta nale¿y w szczególnoci:
1) przygotowywanie projektów uchwa³ Rady,
2) okrelanie sposobu wykonywania uchwa³,
3) gospodarowanie mieniem komunalnym,
4) przygotowanie projektu bud¿etu oraz jego wykonanie,
5) przedk³adanie Radzie sprawozdañ z dzia³alnoci finansowej,
6) wydawanie zarz¹dzeñ w sprawach nie cierpi¹cych zw³oki zwi¹zanych z ochron¹ ¿ycia i mienia,
7) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
8) udzielanie kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych pe³nomocnictwa do zarz¹dzania mieniem tych jednostek.
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4. Do wy³¹cznej w³aciwoci Wójta nale¿y:
1) zaci¹ganie zobowi¹zañ maj¹cych pokrycie w ustalonych
w uchwale bud¿etowej kwotach, w ramach upowa¿nieñ
udzielonych przez Radê,
2) emitowanie papierów wartociowych w ramach upowa¿nieñ udzielonych przez Radê,
3) dokonywanie wydatków bud¿etowych,
4) zg³aszanie propozycji zmian w bud¿ecie Gminy,
5) dysponowanie rezerwami w bud¿ecie Gminy,
6) blokowanie rodków bud¿etowych w przypadkach okrelonych ustaw¹.
5. Wójt ma obowi¹zek uczestniczyæ w sesjach Rady.
§ 33
1. Wójt wykonuje zadania przy pomocy Urzêdu.
2. Kierownikiem Urzêdu jest Wójt.
3. Wójt wykonuje uprawnienia zwierzchnika s³u¿bowego i pracodawcy w stosunku do pracowników Urzêdu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
4. Organizacjê i zasady funkcjonowania Urzêdu okrela Regulamin Organizacyjny nadany przez Wójta w drodze Zarz¹dzenia.
§ 34
1. Pracownikami samorz¹dowymi zatrudnionymi w Urzêdzie
s¹ osoby zatrudnione na podstawie:
1) wyboru - Wójt,
2) powo³ania - Sekretarz i Skarbnik,
3) mianowania - pracownicy zatrudnieni na stanowiskach kierowniczych, inspektorzy na samodzielnych stanowiskach,
4) umowy o pracê - pozostali pracownicy.
2. Status prawny pracowników samorz¹dowych okrela odrêbna ustawa.
§ 35
1. Wójt wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu
administracji publicznej, o ile przepisy szczególne nie stanowi¹ inaczej.
2. Wójt mo¿e upowa¿niæ zastêpcê wójta lub innych pracowników Urzêdu do wydawania decyzji administracyjnych, o których mowa w ust. 1 w swoim imieniu.
§ 36
1. Owiadczenie woli w imieniu Gminy w zakresie zarz¹du mieniem sk³ada jednoosobowo Wójt albo dzia³aj¹cy na podstawie jego upowa¿nienia Zastêpca Wójta samodzielnie albo wraz z inn¹ upowa¿nion¹ przez Wójta osob¹.
2. Je¿eli czynnoæ prawna mo¿e spowodowaæ powstanie zobowi¹zañ pieniê¿nych, do jej skutecznoci potrzebna jest kontrasygnata Skarbnika Gminy lub osoby przez niego upowa¿nionej.
3. Skarbnik Gminy, który odmówi³ kontrasygnaty, dokona jej
jednak na pisemne polecenie zwierzchnika, powiadamiaj¹c
o tym Radê oraz Regionaln¹ Izbê Obrachunkow¹.
§ 37
1. Rada udziela b¹d nie udziela Wójtowi absolutorium z wykonania bud¿etu Gminy nie póniej ni¿ do 30 kwietnia roku nastêpnego, po roku za który ma byæ udzielone absolutorium.
2. Przed podjêciem uchwa³y, o której mowa w ust. 1 Rada zapoznaje siê z wyjanieniami Wójta, opini¹ Regionalnej Izby
Obrachunkowej i opini¹ Komisji Rewizyjnej.
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3. Rada podejmuje uchwa³ê w sprawie udzielenia b¹d nieudzielenia absolutorium bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów
ustawowego sk³adu Rady, w g³osowaniu jawnym.
4. Uchwa³a Rady w sprawie nie udzielenia absolutorium jest
równoznaczna z podjêciem inicjatywy przeprowadzenia referendum w sprawie odwo³ania Wójta.
5. Uchwa³a w sprawie przeprowadzenia referendum, o której mowa
w ust. 4 mo¿e zostaæ podjêta nie wczeniej ni¿ po up³ywie 14 dni
od dnia podjêcia uchwa³y o nieudzieleniu absolutorium.
6. Przed podjêciem uchwa³y Rada zapoznaje siê z wyjanieniami Wójta i opini¹ Regionalnej Izby Obrachunkowej.
7. Rada podejmuje uchwa³ê o przeprowadzeniu referendum
w sprawie odwo³ania Wójta z powodu nieudzielenia absolutorium, bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów ustawowego sk³adu Rady w g³osowaniu imiennym.
§ 38
1. Rada mo¿e podj¹æ uchwa³ê o przeprowadzeniu referendum
w sprawie odwo³ania Wójta z przyczyny innej ni¿ nieudzielenie Wójtowi absolutorium jedynie na wniosek co najmniej
1 ustawowego sk³adu Rady.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 wymaga formy pisemnej
i uzasadnienia przyczyny odwo³ania oraz podlega zaopiniowaniu przez Komisjê Rewizyjn¹.
3. Rada mo¿e podj¹æ uchwa³ê o przeprowadzenie referendum
w sprawie odwo³ania Wójta na sesji zwo³anej nie wczeniej
ni¿ po up³ywie 14 dni od dnia z³o¿enia wniosku, o którym
mowa w ust. 1.
4. Uchwa³ê, o której mowa w ust. 3, Rada podejmuje wiêkszoci¹ co najmniej 3/5 g³osów ustawowego sk³adu Rady, w g³osowaniu imiennym.
5. Je¿eli zg³oszony wniosek o podjêcie uchwa³y o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwo³ania Wójta nie uzyska³
wymaganej wiêkszoci g³osów, kolejny wniosek mo¿e byæ
zg³oszony w tym trybie nie wczeniej ni¿ po up³ywie 12 miesiêcy od dnia poprzedniego g³osowania.
ROZDZIA£ VI
RADNI
§ 39
1. Radny reprezentuje wyborców, utrzymuje sta³¹ wiê z mieszkañcami Gminy i ich organizacjami, podejmuje zg³aszane postulaty i wnioski, przedstawia je organom Gminy do rozpatrzenia.
2. Przed przyst¹pieniem do wykonania mandatu radni sk³adaj¹ lubowanie.
3. Odmowa lubowania oznacza zrzeczenie siê mandatu.
§ 40
1. Radny jest obowi¹zany braæ udzia³ w pracach Rady i jej komisji oraz innych instytucji samorz¹dowych, do których zosta³ wybrany lub desygnowany.
2. Radny ma prawo inicjatywy uchwa³odawczej, prawo udzia³u w g³osowaniu na sesjach Rady, prawo wystêpowania z interpelacjami oraz zapytaniami.
3. Radny nie mo¿e braæ udzia³u w g³osowaniu w Radzie
ani w komisji, je¿eli dotyczy ono jego interesu prawnego.
§ 41
1. Radny korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.
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2. Radnemu przys³uguje dieta i zwrot kosztów podró¿y s³u¿bowych na zasadach ustalonych przez Radê w odrêbnej uchwale.
§ 42
Mandatu radnego nie mo¿na ³¹czyæ z:
1) mandatem pos³a lub senatora,
2) wykonywaniem funkcji wojewody lub wicewojewody,
3) cz³onkostwem w organie innej jednostki samorz¹du terytorialnego,
4) pe³nieniem funkcji kierownika lub zastêpcy w jednostkach
organizacyjnych Gminy,
5) wykonywaniem pracy w Urzêdzie Gminy, w której uzyska³
mandat.
§ 43
Radny nie mo¿e:
1) prowadziæ dzia³alnoci gospodarczej na w³asny rachunek
lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia
komunalnego Gminy, w której radny uzyska³ mandat,
2) zarz¹dzaæ tak¹ dzia³alnoci¹, byæ przedstawicielem lub pe³nomocnikiem w prowadzeniu dzia³alnoci z u¿yczeniem maj¹tku komunalnego Gminy,
3) byæ cz³onkiem w³adz zarz¹dzaj¹cych lub kontrolnych ani pe³nomocnikiem handlowym spó³ek prawa handlowego
z udzia³em gminnych osób prawnych lub podmiotów gospodarczych, w których uczestnicz¹ takie osoby,
4) posiadaæ pakietu wiêkszego ni¿ 10% udzia³ów lub akcji
w spó³kach prawa handlowego z udzia³em gminnych osób
prawnych lub podmiotów gospodarczych,
5) zawieraæ umów cywilnoprawnych z Wójtem Gminy, w której uzyska³ mandat,
6) podejmowaæ dodatkowych zajêæ ani otrzymywaæ darowizn
mog¹cych podwa¿yæ zaufanie wyborców do wykonywania
mandatu.
§ 44
1. Radny obowi¹zany jest z³o¿yæ:
1) owiadczenie o swoim stanie maj¹tkowym i ma³¿onka,
je¿eli istnieje wspólnota maj¹tkowa,
2) owiadczenie o dzia³alnoci gospodarczej prowadzonej
przez ma³¿onka, wstêpnych, zstêpnych oraz rodzeñstwo,
je¿eli dzia³alnoæ wykonywana jest na terenie Gminy.
2. Radny obowi¹zany jest z³o¿yæ owiadczenia wymienione w ust. 1
pkt. 1 i 2 zgodnie z wymogami ustawy o samorz¹dzie gminnym,
na formularzach okrelonych przez Prezesa Rady Ministrów.
ROZDZIA£ VII
BUD¯ET
§ 45
Gmina prowadzi gospodarkê finansow¹ samodzielnie
i na podstawie bud¿etu uchwalonego w formie uchwa³y bud¿etowej na rok kalendarzowy zwany dalej "rokiem bud¿etowym".
§ 46
1. Bud¿et jest planem finansowym obejmuj¹cym dochody i wydatki oraz przychody i rozchody Gminy.
2. Z bud¿etu Gminy finansowana jest dzia³alnoæ jednostek
organizacyjnych i pomocniczych Gminy, zgodnie z zapisem
w statutach tych jednostek.
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§ 47
1. Opracowanie i przedstawianie do uchwalenia projektu bud¿etu Gminy, a tak¿e inicjatywa w sprawie zmian tego bud¿etu nale¿¹ do wy³¹cznej kompetencji Wójta.
2. Wójt przygotowuje i przedstawia projekt bud¿etu Radzie, nie póniej ni¿ do 15 listopada roku poprzedzaj¹cego rok bud¿etowy,
uwzglêdniaj¹c zasady ustawy o finansach publicznych oraz ustalenia Rady z informacj¹ o stanie mienia komunalnego.
§ 48
Rada okrela w formie uchwa³y tryb prac nad projektem
uchwa³y bud¿etowej, ustalaj¹c w szczególnoci:
1) obowi¹zki jednostek organizacyjnych i pomocniczych Gminy w toku prac nad projektem bud¿etu Gminy,
2) wymagane materia³y informacyjne, które Wójt powinien
przedstawiæ Radzie wraz z projektem uchwa³y bud¿etowej,
3) terminy obowi¹zuj¹ce w toku prac nad projektem bud¿etu.
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2. Urz¹d prowadzi zbiór przepisów gminnych, dostêpnych
do powszechnego wgl¹du.
§ 54
1. Uchwalenie Statutu i wprowadzenie w nim zmian nastêpuje
zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, w obecnoci co najmniej po³owy ustawowego sk³adu Rady.
2. Zmiany w Statucie przeprowadza siê w trybie w³aciwym
do jego uchwalenia.
§ 55
W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie maj¹
zastosowanie przepisy ustawy o samorz¹dzie gminnym i ustaw
odrêbnych.
Przewodnicz¹cy Rady: M. Zagórska
Za³¹cznik Nr 1
do Statutu Gminy Szaflary

§ 49
1. Uchwa³a bud¿etowa Gminy powinna byæ uchwalona
przed rozpoczêciem roku bud¿etowego.
2. W przypadku nie uchwalenia bud¿etu w terminie omówionym w ust. 1 do czasu uchwalenia bud¿etu przez Radê
nie póniej jednak ni¿ do 31 marca roku bud¿etowego, podstaw¹ gospodarki bud¿etowej jest projekt bud¿etu.
§ 50

Mapa Administracyjna Gminy Szaflary
skala 1:60 000
Plan w podanej skali znajduje siê w siedzibie Urzêdu Gminy, którego niniejsze opracowanie terenowe dotyczy.

Za prawid³owe wykonanie bud¿etu Gminy odpowiada Wójt.
ROZDZIA£ VIII
MIENIE KOMUNALNE
§ 51
Mieniem komunalnym jest w³asnoæ i inne prawa maj¹tkowe
nale¿¹ce do Gminy oraz mienie innych gminnych osób prawnych.
§ 52
1. Maj¹tek Gminy s³u¿¹cy zaspokajaniu zbiorowych potrzeb
mieszkañców mo¿e byæ zarz¹dzany przez jednostki organizacyjne i inne podmioty.
2. Zasady zarz¹dzania, o których mowa w ust. 1, okrela Rada
w drodze odrêbnych uchwa³.
3. Wójt prowadzi rejestry:
1) sk³adników mienia komunalnego,
2) podmiotów zarz¹dzaj¹cych poszczególnymi sk³adnikami
tego mienia.
4. Obowi¹zkiem osób zarz¹dzaj¹cych mieniem komunalnym jest zachowanie szczególnej ostro¿noci i starannoci w zarz¹dzaniu.
5. Swobodna dyspozycja rodkami pieniê¿nymi mo¿e odbywaæ
siê wy³¹cznie w granicach ustalonych w uchwale bud¿etowej.

Przewodnicz¹cy Rady: M. Zagórska
Za³¹cznik Nr 2
do Statutu Gminy Szaflary
HERB GMINY SZAFLARY

ROZDZIA£ IX
POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§ 53
1. Przepisy gminne s¹ og³aszane przez rozplakatowanie na tablicach og³oszeñ w Urzêdzie oraz we wszystkich so³ectwach
i Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodnicz¹cy Rady: M. Zagórska
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Za³¹cznik Nr 3
do Statutu Gminy Szaflary
FLAGA GMINY SZAFLARY

Za³¹cznik Nr 7
do Statutu Gminy Szaflary
REGULAMIN
RADY GMINY SZAFLARY
ROZDZIA£ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Regulamin Rady zwany dalej "Regulaminem" okrela organizacjê wewnêtrzn¹ oraz tryb pracy Rady, z wy³¹czeniem
zasad i trybu dzia³ania Komisji Rewizyjnej.

Przewodnicz¹cy Rady: M. Zagórska
Za³¹cznik Nr 4
do Statutu Gminy Szaflary
PIECZÊÆ URZÊDOWA GMINY SZAFLARY

§2
1. Rada dzia³a na sesjach, poprzez swoje organy oraz przez Wójta, w zakresie, w jakim wykonuje on uchwa³y Rady.
2. Wójt i komisje Rady dzia³aj¹ pod kontrol¹ Rady, której sk³adaj¹ sprawozdania ze swojej dzia³alnoci.
ROZDZIA£ II
ORGANIZACJA WEWNÊTRZNA RADY
§3
1. Rada jest organem stanowi¹cym i kontrolnym w Gminie.
2. Ustawowy sk³ad Rady wynosi 15 radnych.

Przewodnicz¹cy Rady: M. Zagórska
Za³¹cznik Nr 5
do Statutu Gminy Szaflary
WYKAZ SO£ECTW W GMINIE SZAFLARY
1. So³ectwo Bañska Ni¿na
2. So³ectwo Bañska Wy¿na
3. So³ectwo Bór
4. So³ectwo Maruszyna
5. So³ectwo Skrzypne
6. So³ectwo Szaflary
7. So³ectwo Zaskale

§4
Rada ze swego grona wybiera:
1) Przewodnicz¹cego,
2) Dwóch Wiceprzewodnicz¹cych,
3) Komisjê Rewizyjn¹,
4) Komisje sta³e,
5) Komisje dorane powo³ane do okrelonych zadañ.
§5
Przewodnicz¹cy Rady organizuje pracê Rady i prowadzi jej
obrady.

Przewodnicz¹cy Rady: M. Zagórska
Za³¹cznik Nr 6
do Statutu Gminy Szaflary
WYKAZ GMINNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
1. Szko³a Podstawowa w Borze
2. Zespó³ Szko³y Podstawowej i Gimnazjum w Bañskiej Ni¿nej
3. Zespó³ Szko³y Podstawowej i Gimnazjum w Bañskiej Wy¿nej
4. Zespó³ Szko³y Podstawowej i Gimnazjum w Maruszynie Dolnej
5. Zespó³ Szko³y Podstawowej i Gimnazjum w Maruszynie Górnej
6. Zespó³ Szko³y Podstawowej i Gimnazjum w Skrzypnem
7. Zespó³ Szko³y Podstawowej i Gimnazjum w Szaflarach
8. Zespó³ Szko³y Podstawowej i Gimnazjum w Zaskalu
9. Gminne Przedszkole w Szaflarach
10. Gminny Orodek Pomocy Spo³ecznej w Szaflarach
11. Gminny Zak³ad Komunalny w Szaflarach
Przewodnicz¹cy Rady: M. Zagórska

§6
Przewodnicz¹cy Rady, a w przypadku jego nieobecnoci
Wiceprzewodnicz¹cy, w szczególnoci:
1) zwo³uje sesje Rady,
2) zwo³uje sesje w ci¹gu 7 dni na wniosek z³o¿ony przez Wójta lub 1 ustawowego sk³adu Rady,
3) przewodniczy obradom,
4) ustala porz¹dek obrad i tryb podejmowania poprawek,
5) przyjmuje poprawki do projektów uchwa³ przed sesj¹,
6) zarz¹dza i przeprowadza g³osowanie nad projektem uchwa³,
7) podpisuje uchwa³y,
8) w ustalonym terminie i miejscu sprawuje dy¿ury,
9) prowadzi korespondencjê,
10) dba o autorytet Rady.
§7
Je¿eli z przyczyn od siebie niezale¿nych Przewodnicz¹cy
Rady nie mo¿e pe³niæ swojej funkcji, jego obowi¹zki i uprawnienia przejmuje Wiceprzewodnicz¹cy.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 169

 6527 

Zastêpstwo Przewodnicz¹cego nie mo¿e trwaæ d³u¿ej ni¿ trzy
miesi¹ce.

Poz. 2044
§ 12

ROZDZIA£ III
TRYB PRACY RADY

Wójt zobowi¹zany jest udzieliæ Radzie wszelkiej pomocy technicznej i organizacyjnej w przygotowaniu i odbyciu sesji oraz zapewniæ bezpieczeñstwo radnym i innym uczestnikom obrad.

SESJE RADY

PRZEBIEG SESJI

§8

§ 13

1. Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwa³ sprawy nale¿¹ce do jej kompetencji, okrelone w ustawie oraz w
innych ustawach, a tak¿e w przepisach prawnych wydawanych na podstawie ustaw.
2. Oprócz uchwa³ Rada mo¿e podejmowaæ:
1) postanowienia proceduralne,
2) deklaracje zawieraj¹ce samozobowi¹zanie siê do okrelonego postêpowania,
3) owiadczenia zawieraj¹ce stanowisko w okrelonej sprawie,
4) apele zawieraj¹ce formalnie wezwanie do okrelonego
postêpowania, podjêcia inicjatywy czy zadania,
5) opinie zawieraj¹ce owiadczenie wiedzy oraz oceny.

1. Sesje Rady s¹ jawne.
2. Podczas obrad na sali mo¿e byæ publicznoæ, zajmuj¹ca specjalnie w tym celu wyznaczone miejsca.
§ 14

Rada odbywa sesje zwyczajne w miarê potrzeby, nie rzadziej ni¿ raz na kwarta³.

1. Sesja odbywa siê na jednym posiedzeniu. Jednak¿e na wniosek, co najmniej 1 ogólnej liczby radnych, Rada mo¿e postanowiæ o kontynuowaniu obrad w innym terminie, na nastêpnym posiedzeniu tej samej sesji.
2. Przewodnicz¹cy Rady postanawia o przerwaniu posiedzenia w przypadku stwierdzenia braku quorum, które uniemo¿liwia podjêcie wi¹¿¹cych uchwa³ w trakcie obrad, wyznaczaj¹c nowy termin posiedzenia.
3. Fakt przesuniêcia oraz imiona i nazwiska radnych, którzy
bez usprawiedliwienia opucili obrady przed ich zakoñczeniem odnotowuje siê w protokole.

PRZYGOTOWANIE SESJI

§ 15

§ 10

1. Sesjê otwiera, prowadzi i zamyka Przewodnicz¹cy Rady.
2. Otwarcie sesji nastêpuje po wypowiedzeniu przez Przewodnicz¹cego Rady formu³y: "Otwieram
sesjê Rady Gminy Szaflary".
3. Po otwarciu sesji Przewodnicz¹cy Rady stwierdza na podstawie listy obecnoci prawomocnoæ obrad. Nastêpnie stawia pytanie o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porz¹dku obrad.

§9

1. Sesjê przygotowuje Przewodnicz¹cy Rady lub z jego upowa¿nienia jeden z Wiceprzewodnicz¹cych.
2. Przygotowanie sesji obejmuje:
1) ustalenie porz¹dku obrad,
2) ustalenie czasu i miejsca obrad,
3) zapewnienie dostarczenia radnym materia³ów, w tym
projektów uchwa³, dotycz¹cych poszczególnych punktów
porz¹dku obrad.
3. O terminie i miejscu obrad Rady powiadamia siê pisemnie
radnych, Wójta, so³tysów najpóniej na 7 dni przed terminem sesji.
4. Zawiadomienie wraz z materia³ami dotycz¹cymi sesji powiêconej uchwaleniu bud¿etu i sprawozdania z wykonania bud¿etu przesy³a siê radnym najpóniej na 14 dni
przed sesj¹.
5. W razie naruszenia terminów okrelonych w ust. 3 i 4 Rada
mo¿e podj¹æ uchwa³ê o odroczeniu sesji i wyznaczenia nowego terminu jej odbycia. Wniosek w tej sprawie mog¹ zg³osiæ radni na pocz¹tku obrad, przed podaniem informacji o porz¹dku obrad.
6. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad
Rady podaje siê do publicznej wiadomoci, w sposób zwyczajowo przyjêty.
§ 11
1. Przed ka¿d¹ sesj¹ Przewodnicz¹cy Rady w porozumieniu
z Wójtem ustala listê osób zaproszonych na sesjê.
2. W sesjach Rady uczestnicz¹ z g³osem doradczym Wójt, Sekretarz i Skarbnik Gminy.
3. W celu realizacji uprawnieñ kontrolnych Rady do udzia³u
w sesjach tematycznie ich dotycz¹cych mog¹ zostaæ zobowi¹zani kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych.

§ 16
1. Porz¹dek obrad obejmuje w szczególnoci:
1) przyjêcie protoko³u z obrad poprzedniej sesji,
2) informacje Przewodnicz¹cego Rady o dzia³aniach podejmowanych w okresie miêdzysesyjnym,
3) sprawozdanie z dzia³alnoci Wójta w okresie miêdzysesyjnym, zw³aszcza z wykonania uchwa³,
4) rozpatrzenie projektów uchwa³ lub zajêcie stanowiska,
5) interpelacje i zapytania radnych,
6) odpowiedzi na interpelacje bie¿¹ce lub zg³oszone na poprzedniej sesji,
7) wolne wnioski.
2. Sprawozdanie, o jakim mowa w ust. 1 pkt. 3 sk³ada Wójt.
3. Sprawozdanie komisji Rady sk³adaj¹ przewodnicz¹cy komisji.
§ 17
1. Interpelacje i zapytania s¹ kierowane do Wójta.
2. Interpelacja powinna zawieraæ krótkie przedstawienie stanu faktycznego, bêd¹cego jej przedmiotem oraz wynikaj¹ce
z niej pytania.
3. Interpelacje sk³ada siê w formie ustnej lub pisemnej na rêce Przewodnicz¹cego Rady, który niezw³ocznie przekazuje Wójtowi.
4. Odpowied na interpelacjê mo¿e byæ udzielona ustnie na tej
samej sesji lub sesji najbli¿szej, b¹d te¿ w formie pisemnej
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w terminie 14 dni na rêce Przewodnicz¹cego Rady i radnego sk³adaj¹cego interpelacjê.
5. Odpowiedzi na interpelacje udziela Wójt lub osoby upowa¿nione przez Wójta.
6. W razie uznania odpowiedzi za niezadowalaj¹c¹, radny interpeluj¹cy mo¿e zwróciæ siê do Przewodnicz¹cego Rady
o niezw³oczne uzupe³nienie odpowiedzi.
§ 18
1. Zapytania sk³ada siê w sprawach aktualnych problemów
dla Gminy.
2. Zapytania formu³owane s¹ pisemnie na rêce Przewodnicz¹cego Rady lub ustnie w trakcie sesji.
3. Do odpowiedzi na zapytanie ma zastosowanie § 17 ust. 4.
§ 19
1. Przewodnicz¹cy Rady prowadzi obrady wed³ug ustalonego
porz¹dku obrad, otwieraj¹c i zamykaj¹c dyskusjê nad ka¿dym punktem.
2. Przewodnicz¹cy Rady udziela g³osu wed³ug kolejnoci zg³oszeñ, w uzasadnionych przypadkach mo¿e tak¿e udzieliæ g³osu
poza kolejnoci¹.
3. Radnemu nie wolno zabieraæ g³osu bez zezwolenia Przewodnicz¹cego Rady.
4. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e udzieliæ g³osu osobom spoza sk³adu Rady, po zg³oszeniu siê do zabrania g³osu,
przed rozpoczêciem sesji.
5. W przypadku odmowy udzielenia g³osu Przewodnicz¹cy
Rady poddaje zg³oszenie pod g³osowanie.
6. W sprawach nieobjêtych porz¹dkiem obrad Przewodnicz¹cy Rady udziela g³osu w punkcie "wolne wnioski".
7. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e zabieraæ g³os w ka¿dym momencie.
8. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e udzieliæ g³osu so³tysowi w sprawach dotycz¹cych danego so³ectwa.
9. Rada mo¿e ograniczyæ czas wyst¹pienia uczestników sesji.
§ 20
1. Przewodnicz¹cy Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem
obrad, zw³aszcza nad zwiêz³oci¹ wyst¹pieñ radnych oraz innych osób uczestnicz¹cych w sesji.
2. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e zwracaæ uwagê radnym dotycz¹c¹ formy i czasu trwania ich wyst¹pieñ, a w uzasadnionych przypadkach przywo³aæ mówcê "do rzeczy".
3. Je¿eli temat lub sposób wyst¹pienia albo zachowania radnego zak³ócaj¹ porz¹dek obrad b¹d uchybiaj¹ powadze
sesji, Przewodnicz¹cy Rady przywo³uje radnego "do porz¹dku", gdy przywo³anie nie odnosi skutku mo¿e odebraæ mu
g³os, odnotowuj¹c ten fakt w protokole.
4. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje siê odpowiednio do osób
spoza Rady zaproszonych na sesjê i publicznoci.
5. Po uprzednim ostrze¿eniu Przewodnicz¹cy Rady mo¿e nakazaæ opuszczenie sali osobom sporód publicznoci, które
swoim zachowaniem lub wyst¹pieniem zak³ócaj¹ porz¹dek
obrad b¹d naruszaj¹ powagê sesji.
§ 21
Na wniosek radnego, Przewodnicz¹cy Rady mo¿e przyj¹æ
do protoko³u wyst¹pienie radnego zg³oszone na pimie,
lecz nie wyg³oszone w toku obrad, o czym obowi¹zany jest
poinformowaæ Radê.

Poz. 2044
§ 22

1. Przewodnicz¹cy Rady udziela g³osu poza kolejnoci¹ w sprawach wniosków natury formalnej, w szczególnoci dotycz¹cych:
1) stwierdzenia quorum,
2) zmiany porz¹dku obrad,
3) ograniczenia czasu wyst¹pienia dyskutantów,
4) zamkniêcia listy mówców lub kandydatów,
5) zakoñczenia dyskusji i podjêcia uchwa³,
6) zarz¹dzenia przerwy,
7) odes³ania projektu uchwa³y do Komisji,
8) przeliczenia g³osów,
9) przestrzegania regulaminu obrad.
2. Wnioski formalne Przewodnicz¹cy Rady poddaje pod dyskusjê. Po dopuszczeniu jednego g³osu "za" i jednego g³osu
"przeciw", poddaje sprawê pod g³osowanie.
§ 23
1. Po wyczerpaniu listy mówców, Przewodnicz¹cy Rady zamyka dyskusjê. w razie potrzeby zarz¹dza przerwê, umo¿liwiaj¹c w³aciwej komisji, Wójtowi ustosunkowania siê
do zg³oszonych w czasie debaty wniosków lub przygotowania poprawek w rozpatrywanym dokumencie.
2. Po zamkniêciu dyskusji Przewodnicz¹cy Rady rozpoczyna
g³osowanie.
§ 24
1. Po wyczerpaniu porz¹dku obrad Przewodnicz¹cy Rady koñczy sesjê, wypowiadaj¹c formu³ê: " Zamykam
sesjê
Rady Gminy Szaflary."
2. Czas od otwarcia sesji do jej zakoñczenia uwa¿a siê za czas
trwania sesji.
§ 25
1. Pracownik Urzêdu Gminy ds. obs³ugi Rady Gminy lub inny
wyznaczony przez Wójta, w uzgodnieniu z Przewodnicz¹cym
Rady sporz¹dza z ka¿dej sesji protokó³.
2. Przebieg sesji mo¿na te¿ rejestrowaæ, a zarejestrowane
materia³y przechowywaæ do czasu przyjêcia protoko³u.
3. Protokó³ z sesji musi wiernie odzwierciedlaæ jej przebieg i powinien w szczególnoci zawieraæ:
1) numer, datê i miejsce odbywania sesji, godziny jej rozpoczêcia i zakoñczenia oraz wskazywaæ numery uchwa³, imiê
i nazwisko przewodnicz¹cego obrad i protokolanta,
2) stwierdzenie prawomocnoci posiedzenia,
3) imiona i nazwiska nieobecnych radnych z ewentualnym
podaniem przyczyn nieobecnoci,
4) odnotowanie przyjêcia protoko³u z poprzedniej sesji,
5) ustalony porz¹dek obrad,
6) przebieg obrad, a w szczególnoci treæ wyst¹pienia albo ich streszczenie, teksty zg³oszonych oraz uchwalonych
wniosków, jak równie¿ odnotowanie faktów zg³oszenia
pisemnych wyst¹pieñ,
7) przebieg g³osowania z wyszczególnieniem liczby g³osów
"za" i "przeciw" i "wstrzymuj¹cych siê" oraz g³osów niewa¿nych,
8) podpis przewodnicz¹cego obrad i osoby sporz¹dzaj¹cej
protokó³.
4. Do protoko³u do³¹cza siê listê obecnoci radnych oraz odrêbn¹ listê zaproszonych goci, teksty przyjêtych przez Radê
uchwa³, usprawiedliwienia radnych nieobecnych, owiadczenia i inne dokumenty z³o¿one na rêce Przewodnicz¹cego Rady.
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§ 26
Radni w trakcie obrad, nie póniej ni¿ do czasu przyjêcia
protoko³u, mog¹ zg³aszaæ poprawki lub uzupe³nienia do protoko³u, przy czym o ich uwzglêdnianiu rozstrzyga Rada.
§ 27
Obs³ugê biurow¹ sesji jak wysy³anie zawiadomieñ, wyci¹gów z protoko³ów sprawuje pracownik Urzêdu Gminy w uzgodnieniu z Przewodnicz¹cym Rady.
UCHWA£Y
§ 28
1. Sprawy bêd¹ce przedmiotem obrad sesji, Rada rozstrzyga
w formie uchwa³.
2. Uchwa³y maj¹ postaæ odrêbnych dokumentów, z wyj¹tkiem postanowieñ proceduralnych, które odnotowuje siê w protokole.
3. Uchwa³y podejmowane s¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów,
w obecnoci co najmniej po³owy ustawowego sk³adu Rady,
w g³osowaniu jawnym, chyba ¿e ustawy stanowi¹ inaczej.
4. Inicjatywê uchwa³odawcz¹ posiadaj¹:
1) radni,
2) komisje Rady,
3) Wójt.
§ 29
1. Projekt uchwa³y powinien okrelaæ w szczególnoci:
1) tytu³ uchwa³y,
2) podstawê prawn¹,
3) postanowienia merytoryczne,
4) w miarê potrzeby okrelenie ród³a sfinansowania realizacji uchwa³y,
5) okrelenie organu odpowiedzialnego za wykonanie
uchwa³y i z³o¿enie sprawozdania po jej wykonaniu,
6) ustalenie terminu obowi¹zywania lub wejcia w ¿ycie uchwa³y.
2. Projekt uchwa³y powinien zostaæ przed³o¿ony Radzie wraz z uzasadnieniem, w którym nale¿y wskazaæ potrzebê podjêcia
uchwa³y oraz informacjê o skutkach finansowych jej realizacji.
3. Projekty uchwa³ s¹ opiniowane, co do ich zgodnoci z prawem przez radcê prawnego.
4. Projekty uchwa³ powinny byæ zaopiniowane przez w³aciwe
komisje Rady.

Poz. 2044

2. Rada jest zwi¹zana uchwa³¹ od chwili jej podjêcia.
3. Uchylenie lub zmiana uchwa³y podjêtej mo¿e nast¹piæ tylko w drodze odrêbnej uchwa³y, nie wczeniej ni¿ na nastêpnej sesji.
4. Postanowienia ust. 3 nie stosuje siê do oczywistych omy³ek.
§ 33
1. Uchwa³y numeruje siê uwzglêdniaj¹c numer sesji (cyframi
rzymskimi), kolejny numer uchwa³y (cyframi arabskimi) i pe³ny rok podjêcia.
2. Orygina³y uchwa³ ewidencjonuje siê w rejestrze uchwa³
i przechowuje wraz z protoko³ami sesji Rady.
3. Odpisy lub kopie uchwa³ oraz wyci¹gi z protoko³ów sesji
dorêcza siê w³aciwym jednostkom do realizacji i okrelonych dzia³añ lub do wiadomoci w zale¿noci od ich treci.
TRYB G£OSOWANIA
§ 34
W g³osowaniu bior¹ udzia³ wy³¹cznie radni.
§ 35
1. G³osowanie jawne odbywa siê przez podniesienie rêki.
2. G³osowanie jawne zarz¹dza i przeprowadza Przewodnicz¹cy obrad, przelicza oddane g³osy "za", "przeciw" i "wstrzymuj¹ce siê", sumuje je i porównuje z list¹ obecnych na sesji,
wzglêdnie ze sk³adem lub ustawowym sk³adem Rady, nakazuje odnotowanie wyników w protokole.
§ 36
1. W g³osowaniu tajnym radni g³osuj¹ za pomoc¹ kart ostemplowanych pieczêci¹ Rady Gminy, przy czym za ka¿dym razem Rada ustala sposób g³osowania, a samo g³osowanie
przeprowadza wybrana z grona Rady Komisja Skrutacyjna,
która wybiera ze swego grona przewodnicz¹cego.
2. Komisja Skrutacyjna przed przyst¹pieniem do g³osowania
objania sposób g³osowania i przeprowadza je.
3. Kart do g³osowania nie mo¿e byæ wiêcej ni¿ radnych obecnych na sesji.
4. Po przeliczeniu g³osów przewodnicz¹cy Komisji Skrutacyjnej odczytuje protokó³, podaj¹c wynik g³osowania.
5. Karty z oddanymi g³osami i protokó³ g³osowania stanowi¹
za³¹cznik do protoko³u z sesji.

§ 30

§ 37

Uchwa³y powinny byæ zredagowane w sposób zwiêz³y, syntetyczny, przy u¿yciu wyra¿eñ w ich powszechnym znaczeniu.
W projektach uchwa³ nale¿y unikaæ pos³ugiwania siê wyra¿eniami specjalistycznymi, zapo¿yczonymi z jêzyków obcych i neologizmami.

1. W g³osowaniu imiennym radni g³osuj¹ przez wypowiedzenie s³owa "za" lub "przeciw".
2. G³osowanie przeprowadza przewodnicz¹cy obrad, wyczytuj¹c kolejno radnych z listy obecnoci.

§ 31
Przewodnicz¹cy komisji Rady, do których skierowano projekty uchwa³ maj¹ obowi¹zek zwo³ania posiedzenia komisji
przed sesj¹ celem ich zaopiniowania.
§ 32
1. Uchwa³y Rady Gminy podpisuje Przewodnicz¹cy Rady,
a w razie nieobecnoci Wiceprzewodnicz¹cy.

§ 38
1. Przewodnicz¹cy obrad przed podaniem wniosku pod g³osowanie precyzuje wniosek w taki sposób, aby jego treæ by³a
przejrzysta, a wniosek nie budzi³ w¹tpliwoci co do intencji
wnioskodawcy.
2. W pierwszej kolejnoci przewodnicz¹cy obrad poddaje
pod g³osowanie wniosek najdalej id¹cy, jeli mo¿e to wykluczyæ potrzebê g³osowania nad pozosta³ymi wnioskami.
3. W g³osowaniu w sprawie wyborów, Przewodnicz¹cy
przed zamkniêciem listy kandydatów zwraca siê z pytaniem
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do ka¿dego z nich, czy zgadza siê kandydowaæ i po otrzymaniu twierdz¹cej odpowiedzi poddaje pod g³osowanie zamkniêcie listy kandydatów, a nastêpnie zarz¹dza wybory.
4. Przepis ust. 3 nie ma zastosowania do kandydata, który
uprzednio z³o¿y³ zgodê na pimie.
§ 39
1. Je¿eli oprócz wniosku o podjêcie uchwa³y w danej sprawie
zostanie zg³oszony wniosek o odrzucenie tego wniosku,
to w pierwszej kolejnoci Rada g³osuje nad wnioskiem o odrzucenie wniosku o podjêcie uchwa³y.
2. G³osowanie nad poprawkami do poszczególnych paragrafów lub ustêpów projektu uchwa³y nastêpuje wed³ug ich
kolejnoci, z tym ¿e najpierw przewodnicz¹cy obrad poddaje pod g³osowanie te poprawki, których przyjêcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach.
3. Przewodnicz¹cy obrad mo¿e zarz¹dziæ g³osowanie ³¹cznie
nad wszystkimi poprawkami do projektu uchwa³y.
4. W ostatniej kolejnoci Przewodnicz¹cy obrad zarz¹dza g³osowanie za podjêciem uchwa³y w ca³oci, ze zmianami wynikaj¹cymi z poprawek wniesionych do projektu uchwa³y.
§ 40
1. G³osowanie zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów oznacza, ¿e przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyska³a wiêksz¹ liczbê
g³osów "za" ni¿ "przeciw". G³osów wstrzymuj¹cych nie dolicza siê do ¿adnej grupy g³osuj¹cych "za" czy " przeciw".
2. Je¿eli celem g³osowania jest wybór jednej z kilku osób
lub mo¿liwoci, przechodzi kandydatura lub wniosek, na który
oddano najwiêksz¹ liczbê g³osów "za".

Poz. 2044

3) analizowanie wniosków mieszkañców Gminy dotycz¹cych
dzia³ania Rady, przekazanych przez Przewodnicz¹cego
Rady,
4) wystêpowanie z inicjatyw¹ uchwa³odawcz¹.
§ 43
1. Komisje sta³e dzia³aj¹ zgodnie z rocznym planem pracy
przed³o¿onym Radzie do koñca I kwarta³u danego roku kalendarzowego.
2. Rada mo¿e nakazaæ komisjom zmiany w planie pracy.
§ 44
1. Komisje Rady mog¹ odbywaæ wspólne posiedzenia.
2. Komisje uchwalaj¹ opinie oraz wnioski i przekazuj¹ Radzie.
§ 45
1. Pracami komisji kieruje przewodnicz¹cy komisji lub zastêpca wybrany przez cz³onków danej komisji.
2. Komisja pracuje na posiedzeniach.
3. Przewodnicz¹cy komisji sta³ych, co najmniej raz w roku
przedstawia na sesji Rady sprawozdanie z dzia³alnoci
komisji.
4. Przepis ust. 1 stosuje siê odpowiednio do doranych komisji
powo³anych przez Radê.
5. Opinie, wnioski komisji uchwalane s¹ w g³osowaniu jawnym, zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, w obecnoci co najmniej
po³owy sk³adu komisji.
RADNI

§ 41

§ 46

1. G³osowanie bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów oraz g³osowanie wiêkszoci¹ 2/3 g³osów oznacza, ¿e przechodzi wniosek, uchwa³a lub kandydatura, które uzyska³y, co najmniej
jeden g³os wiêcej od sumy pozosta³ych wa¿nie oddanych
g³osów, to znaczy "przeciwnych" i "wstrzymuj¹cych siê".
2. G³osowanie bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ ustawowego sk³adu
Rady oznacza, ¿e przechodzi wniosek, uchwa³a lub kandydatura, która uzyska³a liczbê ca³kowit¹ wa¿nych g³osów oddanych za wnioskiem, uchwa³¹ lub kandydatur¹, przewy¿szaj¹c¹ po³owê ustawowego sk³adu Rady.
3. Bezwzglêdna wiêkszoæ g³osów przy parzystej liczbie g³osuj¹cych zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem, uchwa³¹
lub kandydatur¹ oddanych jest 50% + 1 wa¿nie oddanych
g³osów.
4. Bezwzglêdna wiêkszoæ g³osów przy nieparzystej liczbie g³osuj¹cych zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem, uchwa³¹
lub kandydatur¹ zosta³a oddana liczba g³osów o 1 wiêksza
od liczby pozosta³ych wa¿nie oddanych g³osów.

1. Radni za udzia³ w posiedzeniach Rady oraz komisji otrzymuj¹ diety oraz zwrot kosztów podró¿y s³u¿bowej, w wysokoci ustalonej przez Radê.
2. Rada Gminy przy ustalaniu wysokoci diet radnych bierze
pod uwagê funkcje pe³nione przez radnego.
3. Radni potwierdzaj¹ swoj¹ obecnoæ na sesjach i posiedzeniach komisji podpisem na licie obecnoci.
4. Radny nieobecny na sesji lub posiedzeniu komisji winien
na nastêpnym posiedzeniu z³o¿yæ pisemne lub ustne usprawiedliwienie Przewodnicz¹cemu Rady lub przewodnicz¹cemu komisji.

KOMISJE RADY
§ 42
Do zadañ komisji sta³ych nale¿y w szczególnoci:
1) wspó³praca z Wójtem i jednostkami organizacyjnymi Gminy,
2) opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji
przez Radê, Wójta, Przewodnicz¹cego Rady oraz spraw przedk³adanych przez cz³onków komisji - opinie komisji dotycz¹c¹
projektu uchwa³y przedstawia na sesji przewodnicz¹cy komisji lub wyznaczony przez komisjê radny sprawozdawca,

§ 47
1. W przypadku wniosku pracodawcy zatrudniaj¹cego radnego o rozwi¹zanie z nim stosunku pracy, Rada mo¿e powo³aæ
komisjê doran¹ do szczegó³owego zbadania wszystkich okolicznoci sprawy, która przed³o¿y swoje ustalenia i propozycje na pimie Przewodnicz¹cemu Rady.
2. Przed podjêciem uchwa³y w wymienionej wy¿ej sprawie
Rada powinna umo¿liwiæ radnemu z³o¿enie wyjanieñ.
§ 48
1. Wójt wystawia radnym dokument podpisany przez Przewodnicz¹cego Rady, w którym stwierdza siê pe³nienie funkcji
radnego.
2. Radni mog¹ zwracaæ siê bezporednio do Rady we wszystkich sprawach zwi¹zanych z pe³nieniem przez nich funkcji
radnego.
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ROZDZIA£ IV
WSPÓLNE SESJE Z RADAMI INNYCH JEDNOSTEK
SAMORZ¥DU TERYTORIALNEGO
§ 49

Poz. 2044
ROZDZIA£ II
SK£AD KOMISJI
§3

1. Rada mo¿e odbywaæ wspólne sesje z radami innych jednostek terytorialnych, w szczególnoci dla rozpatrzenia i rozstrzygniêcia ich wspólnych spraw.
2. Wspólne sesje organizuj¹ przewodnicz¹cy zainteresowanych jednostek samorz¹du terytorialnego.
3. Zawiadomienia o wspólnej sesji podpisuj¹ przewodnicz¹cy
lub upowa¿nieni wiceprzewodnicz¹cy zainteresowanych jednostek samorz¹du terytorialnego.

1. Komisja Rewizyjna sk³ada siê z 5-7 radnych. w sk³ad Komisji nie mog¹ wchodziæ: Przewodnicz¹cy Rady i Wiceprzewodnicz¹cy.
2. Przewodnicz¹cego Komisji powo³uje Rada.
3. Zastêpcê Przewodnicz¹cego Komisji wybieraj¹ ze swego
grona cz³onkowie Komisji.
4. Przewodnicz¹cy Komisji organizuje pracê Komisji i prowadzi jej obrady. W przypadku nieobecnoci Przewodnicz¹cego jego zadania wykonuje Zastêpca.

§ 50

§4

1. Koszty wspólnej sesji ponosz¹ równomiernie zainteresowane jednostki samorz¹du terytorialnego, chyba ¿e radni
uczestnicz¹cy we wspólnej sesji postanowi¹ inaczej.
2. Przebieg wspólnych obrad mo¿e byæ uregulowany wspólnym
regulaminem uchwalonym przed przyst¹pieniem do obrad.

1. Cz³onkowie Komisji podlegaj¹ wy³¹czeniu udzia³u w jej dzia³aniach w sprawach, w których mo¿e powstaæ podejrzenie
o stronniczoæ lub interesownoæ.
2. O wy³¹czeniu Przewodnicz¹cego Komisji decyduje Rada,
a o wy³¹czeniu Zastêpcy Przewodnicz¹cego oraz cz³onka Komisji podejmuje pisemn¹ decyzjê Przewodnicz¹cy Komisji.
3. Wy³¹czony cz³onek Komisji mo¿e odwo³aæ siê na pimie
od decyzji o wy³¹czeniu do Rady w terminie 3 dni od daty
powziêcia wiadomoci o treci tej decyzji.

ROZDZIA£ V
POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§ 51
1. Rada uchwala lub zmienia Regulamin Rady w trybie przewidzianym dla zmiany Statutu.
2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie maj¹ zastosowanie przepisy Ustawy, innych ustaw oraz Statutu.
3. Niniejszy Regulamin stanowi za³¹cznik i integraln¹ czêæ
Statutu.
Przewodnicz¹cy Rady: M. Zagórska
Za³¹cznik Nr 8
do Statutu Gminy Szaflary
REGULAMIN
KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY SZAFLARY
ROZDZIA£ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Regulamin Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Szaflary zwany dalej "Regulaminem" okrela zasady i tryb dzia³ania Komisji Rewizyjnej Rady zwanej dalej "Komisj¹".
§2
1. Komisja jest sta³¹ komisj¹ Rady powo³an¹ w celu kontrolowania dzia³alnoci Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych. Komisja podlega Radzie.
2. Celem czynnoci kontrolnych jest dostarczenie Radzie informacji niezbêdnych do oceny dzia³alnoci Wójta, gminnych
jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych w zakresie wykonywania uchwa³ Rady, a w szczególnoci wykonania bud¿etu i zarz¹dzania mieniem komunalnym.

ROZDZIA£ III
ZAKRES I PODSTAWY PROWADZENIA KONTROLI
ZASADY KONTROLI
§5
1. Komisja kontroluje dzia³alnoæ Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych Gminy
pod wzglêdem:
1) legalnoci,
2) gospodarnoci,
3) rzetelnoci,
4) celowoci
5) zgodnoci dokumentacji ze stanem faktycznym.
6) Komisja Rewizyjna bada w szczególnoci gospodarkê finansow¹ kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie
bud¿etu Gminy.
§6
Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania kontrolne
na zlecenie Rady w zakresie i formach wskazanych w uchwa³ach Rady.
TRYB KONTROLI
§7
Komisja przeprowadza nastêpuj¹ce rodzaje kontroli:
1) kompleksowe - obejmuj¹ce ca³oæ dzia³alnoci kontrolowanego podmiotu lub obszerny zespó³ dzia³añ tego podmiotu,
2) problemowe - obejmuj¹ce wykonane zagadnienia lub zagadnienia z zakresu dzia³alnoci kontrolowanego podmiotu,
stanowi¹ce fragment w jego dzia³aniu,
3) sprawdzaj¹ce - podejmowane w celu ustalenia, czy wyniki
poprzedniej kontroli zosta³y uwzglêdnione w toku postêpowania danego podmiotu.
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§8
1. Komisja przeprowadza kontrole kompleksowe, w zakresie
ustalonym w jej planie pracy, zatwierdzonym przez Radê.
2. Rada mo¿e podj¹æ uchwa³ê w sprawie przeprowadzenia kontroli kompleksowej nie objêtej planem, o jakim mowa w ust. 1.
§9
Kontrola kompleksowa nie powinna trwaæ d³u¿ej ni¿ 5 dni
roboczych, a kontrola problemowa i sprawdzaj¹ca nie d³u¿ej
ni¿ 3 dni.
§ 10
1. Kontroli Komisji nie podlegaj¹ zamierzenia przed ich zrealizowaniem, co w szczególnoci dotyczy projektów dokumentów maj¹cych stanowiæ podstawê okrelonych dzia³añ.
2. Rada mo¿e nakazaæ Komisji zaniechanie, a tak¿e przerwanie kontroli lub odst¹pienie od jej poszczególnych czynnoci
kontrolnych.
3. Rada mo¿e nakazaæ rozszerzenie lub zawê¿enie zakresu
i przedmiotu kontroli.
4. Uchwa³y Rady, o których mowa w ust. 2 i 3 wykonywane s¹
niezw³ocznie.
5. Komisja jest zobowi¹zana do przeprowadzenia kontroli w ka¿dym przypadku podjêcia takiej uchwa³y przez Radê.
§ 11
1. Postêpowanie kontrolne przeprowadza siê w sposób umo¿liwiaj¹cy bezstronne i rzetelne ustalenie stanu faktycznego
w zakresie dzia³alnoci kontrolowanego podmiotu, rzetelne
jego udokumentowanie i ocenê kontrolowanej dzia³alnoci
wed³ug kryteriów ustalonych w § 5 ust. 1 i 2.
2. Stan faktyczny ustala siê na podstawie dowodów zebranych w toku postêpowania kontrolnego.
3. Jako dowód mo¿e byæ wykorzystane wszystko, co nie jest
sprzeczne z prawem, w szczególnoci: dokumenty, wyniki
oglêdzin, zeznania wiadków, opinie bieg³ych oraz pisemne
wyjanienia i owiadczenia kontrolowanego.
§ 12
1. Kontroli kompleksowych dokonuj¹ w imieniu Komisji zespo³y
kontrolne sk³adaj¹ce siê, z co najmniej dwóch cz³onków Komisji.
2. Przewodnicz¹cy Komisji wyznacza na pimie kierownika zespo³u kontrolnego, który dokonuje podzia³u czynnoci pomiêdzy kontroluj¹cych.
3. Kontrole problemowe i sprawdzaj¹ce mog¹ byæ przeprowadzone przez jednego cz³onka Komisji.
4. Kontrole przeprowadza siê na podstawie pisemnego upowa¿nienia wydanego przez Przewodnicz¹cego Komisji, okrelaj¹cego kontrolowany podmiot, zakres kontroli oraz osoby (osobê) wydelegowan¹ do przeprowadzenia kontroli.
5. Kontroluj¹cy obowi¹zani s¹ przed przyst¹pieniem do czynnoci
kontrolnych okazaæ kierownikowi kontrolowanego podmiotu
upowa¿nienie, o którym mowa w ust. 4 oraz dowody osobiste.
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2. Je¿eli podejrzenie dotyczy Wójta, kontroluj¹cy zawiadamia
o tym Przewodnicz¹cego Rady.
§ 14
1. Kierownik kontrolowanego podmiotu zobowi¹zany jest zapewniæ
warunki i rodki do prawid³owego przeprowadzenia kontroli.
2. Kierownik kontrolowanego podmiotu zobowi¹zany jest
w szczególnoci przedk³adaæ na ¿¹danie kontroluj¹cych dokumenty i materia³y niezbêdne do przeprowadzenia kontroli oraz umo¿liwiæ kontroluj¹cym wstêp do obiektów i pomieszczeñ kontrolowanego podmiotu.
3. Kierownik kontrolowanego podmiotu, który odmówi wykonania czynnoci, o których mowa w ust. 1 i 2 zobowi¹zany
jest do niezw³ocznego z³o¿enia na rêce osoby kontroluj¹cej
pisemnego wyjanienia.
4. Na ¿¹danie kontroluj¹cych kierownik kontrolowanego podmiotu
zobowi¹zany jest udzieliæ ustnych lub pisemnych wyjanieñ.
§ 15
Czynnoci kontrolne wykonywane s¹ w miarê mo¿liwoci
w dniach oraz godzinach pracy kontrolowanego podmiotu tak,
aby nie naruszaæ w nim obowi¹zuj¹cego porz¹dku pracy.
PROTOKO£Y KONTROLI
§ 16
1. Z przebiegu kontroli Komisja lub zespó³ kontrolny Komisji
sporz¹dza w terminie 7 dni od zakoñczenia protokó³ pokontrolny, który podpisuj¹ osoby kontroluj¹ce oraz kierownik
podmiotu kontrolowanego.
2. Protokó³ pokontrolny winien obejmowaæ:
1) nazwê i adres kontrolowanego podmiotu,
2) imiê i nazwisko kontroluj¹cego (kontroluj¹cych),
3) datê rozpoczêcia i zakoñczenia kontroli,
4) okrelenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objêtego kontrol¹,
5) miê i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu,
6) przebieg i wyniki czynnoci kontrolnych, w szczególnoci
wnioski kontroli wskazuj¹ce na stwierdzenie nieprawid³owoci, uchybienia, przyczyny ich powstania oraz skutki,
a tak¿e osoby odpowiedzialne za ich powstanie,
7) podpisy kontroluj¹cego (kontroluj¹cych) kierownika kontrolowanego podmiotu lub notatkê o odmowie podpisania protoko³u z podaniem przyczyn odmowy.
3. Protokó³ pokontrolny winien zawieraæ wnioski zmierzaj¹ce
do usuniêcia stwierdzonych nieprawid³owoci, zapobieganie ich powstaniu w przysz³oci, je¿eli takie wystêpuj¹, a tak¿e prawid³owoci i osi¹gniêcia podmiotu kontrolowanego.
§ 17
Kierownik kontrolowanego podmiotu w przypadku odmowy podpisania protoko³u jest zobowi¹zany z³o¿yæ na rêce Przewodnicz¹cego Komisji, w terminie 3 dni od daty odmowy, pisemne wyjanienie jej przyczyn.

§ 13

§ 18

1. W razie powziêcia w toku kontroli uzasadnionego podejrzenia pope³nienia przestêpstwa, kontroluj¹cy niezw³ocznie zawiadamia o tym kierownika kontrolowanej jednostki i Wójta, wskazuj¹c dowody uzasadniaj¹ce zawiadomienie.

Kierownik kontrolowanego podmiotu mo¿e z³o¿yæ na rêce
Przewodnicz¹cego Rady uwagi i zarzuty dotycz¹ce kontroli i jej
wyników, w terminie 7 dni od daty przed³o¿enia mu protoko³u
pokontrolnego do podpisania.
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§ 19

§ 25

Protokó³ pokontrolny sporz¹dza siê w trzech egzemplarzach,
które w terminie 3 dni od daty podpisania otrzymuj¹: Przewodnicz¹cy Rady, Przewodnicz¹cy Komisji oraz kierownik kontrolowanego podmiotu.

1. Komisja mo¿e korzystaæ z porad, opinii i ekspertyz osób posiadaj¹cych wiedzê fachow¹ w zakresie zwi¹zanym z podmiotem jej dzia³ania.
2. W przypadku skorzystania z wy¿ej wskazanych rodków nale¿y dokonaæ zawarcia umowy i wyp³aty wynagrodzenia
ze rodków bud¿etu Gminy.

ROZDZIA£ IV
PLANY PRACY I SPRAWOZDANIA KOMISJI REWIZYJNEJ
§ 20
1. Komisja przedk³ada Radzie do zatwierdzenia plan pracy
w terminie do koñca lutego ka¿dego roku.
2. Plan pracy Komisji musi zawieraæ:
1) planowane terminy posiedzeñ,
2) planowane terminy i wykaz jednostek, które zostan¹ poddane kontroli kompleksowej.
3. Przyst¹pienie do wykonywania kontroli kompleksowych
mo¿e nast¹piæ po zatwierdzeniu planu pracy przez Radê.
§ 21
1. Komisja sk³ada Radzie w pierwszym kwartale ka¿dego roku roczne sprawozdanie ze swojej dzia³alnoci w roku poprzednim.
2. Sprawozdanie powinno zawieraæ:
1) liczbê, podmiot, miejsce, rodzaj i czas przeprowadzonych
kontroli,
2) wykaz najwa¿niejszych nieprawid³owoci wykrytych w toku kontroli,
3) wykaz uchwa³ podjêtych przez Komisjê,
4) wykaz analiz kontroli dokonanych przez inne podmioty
wraz z najwa¿niejszymi wnioskami, wynikaj¹cymi z tych
kontroli,
5) ocenê wykonania bud¿etu Gminy za rok ubieg³y oraz wniosek w sprawie udzielenia absolutorium.
ROZDZIA£ V
POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ
§ 22
1. Komisja obraduje na posiedzeniach zwo³ywanych przez Przewodnicz¹cego Komisji, zgodnie z zatwierdzonym planem
pracy oraz w miarê potrzeb.
2. Przewodnicz¹cy Komisji mo¿e zaprosiæ na jej posiedzenie:
1) radnych nie bêd¹cych cz³onkami Komisji,
2) osoby zaanga¿owane na wniosek Komisji, w charakterze
bieg³ych lub ekspertów.
3. Komisja mo¿e wy³¹czyæ jawnoæ obrad w czêci lub w ca³oci.
4. Z posiedzenia Komisji sporz¹dza siê protokó³, który podpisuje Przewodnicz¹cy i protokolant.
§ 23
Uchwa³y Komisji Rewizyjnej zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹
g³osów, w obecnoci co najmniej po³owy sk³adu Komisji, w g³osowaniu jawnym.
ROZDZIA£ VI
POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§ 24
Obs³ugê biurow¹ Komisji zapewnia Wójt.

§ 26
1. Komisja mo¿e na zlecenie Rady lub po podjêciu stosownych
uchwa³ przez wszystkie zainteresowane komisje, wspó³dzia³aæ w wykonywaniu funkcji kontrolnych z innymi komisjami
Rady w zakresie ich w³aciwoci.
2. Wspó³dzia³anie mo¿e polegaæ w szczególnoci na wymianie uwag, informacji i dowiadczeñ dotycz¹cych dzia³alnoci kontrolnej oraz na przeprowadzeniu wspólnych kontroli.
3. Przewodnicz¹cy Komisji mo¿e zwracaæ siê do przewodnicz¹cych innych komisji Rady o oddelegowanie w sk³ad zespo³u kontrolnego radnych, maj¹cych kwalifikacje w zakresie tematyki objêtej kontrol¹.
4. Do cz³onków innych komisji uczestnicz¹cych w kontroli przeprowadzanej przez Komisjê stosuje siê odpowiednio przepisy niniejszego Regulaminu.
5. Przewodnicz¹cy Rady zapewnia koordynacjê wspó³dzia³ania poszczególnych komisji, w celu w³aciwego ich ukierunkowania, zapewnienia skutecznoci dzia³ania oraz unikania
zbêdnych kontroli.
§ 27
Niniejszy Regulamin stanowi za³¹cznik i integraln¹ czêæ
Statutu.
Przewodnicz¹cy Rady: M. Zagórska
2045
Uchwa³a Nr XIII/89/04
Rady Gminy Winiowa
z dnia 26 kwietnia 2004 r.
w sprawie uchwalenia "Zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na wiadczenia przyznane w ramach zadañ w³asnych gminy w odniesieniu do do¿ywienia uczniów w szko³ach podstawowych i gimnazjalnych".
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2D01 r. Nr 142
poz. 1591 z pón. zm.), art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy spo³ecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 593), Rada
Gminy Winiowa uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê "Zasady zwrotu wydatków przeznaczonych
na wiadczenia przyznane w ramach zadañ w³asnych Gminy
w odniesieniu do do¿ywienia uczniów w szko³ach podstawowych
i gimnazjalnych" okrelone w za³¹czniku do niniejszej uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Kierownikowi Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej w Winiowej.
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§3
Traci moc uchwa³a Nr XI/68/04 Rady Gminy Winiowa z dnia
16 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia "Zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na wiadczenia przyznane w ramach zadañ w³asnych gminy w odniesieniu do do¿ywiania uczniów
w szko³ach podstawowych i gimnazjalnych".
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po og³oszeniu w dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹
od 1 maja 2004 r.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy: W. Maj
Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr XIII/89/04
Rady Gminy Winiowa
z dnia 26 kwietnia 2004 r.
ZASADY
ZWROTU WYDATKÓW PRZEZNACZONYCH NA WIADCZENIA PRZYZNANE W RAMACH ZADAÑ W£ASNYCH GMINY
W ODNIESIENIU DO DO¯YWIANIA UCZNIÓW W SZKO£ACH PODSTAWOWYCH I GIMNAZJALNYCH
1. Od miesi¹ca maja 2004 r. uczniowie z rodzin w których dochód w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego ustalonego zgodnie z art. 8 ustawy o pomocy spo³ecznej mog¹
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otrzymywaæ pomoc w formie zakupu posi³ku op³acanego
ze rodków pomocy spo³ecznej finansowanych z bud¿etu
Gminy natomiast uczniowie z rodzin w których dochód przekracza wy¿ej okrelone kryterium mog¹ otrzymywaæ posi³ki a wydatki poniesione na przyznany posi³ek podlegaj¹
zwrotowi, w czêci lub ca³oci na zasadach okrelonych w poni¿szej tabel:
Kryterium dochodowe
w rodzinie w %

Odp³atnoæ za do¿ywianie
w % ponoszona przez ucznia

101-200
powy¿ej 200

50
100

2. Ustala siê, ¿e odp³atnoæ za do¿ywienie naliczona zgodnie
z ww. tabelami bêdzie wp³acana co miesi¹c przez uczniów
do kasy szko³y. Szko³a w terminie do dnia 10 -tego nastêpnego miesi¹ca, przed³o¿y rachunek za m-c poprzedni z wyliczeniem kwoty dop³aty nale¿nej z Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej za ka¿de dziecko, któremu zosta³o przyznane do¿ywianie.
3. W uzasadnianych przypadkach na podstawie art. 104 ust. 4
ustawy o pomocy spo³ecznej, mo¿na odst¹piæ od ¿¹dania
zwrotu wydatków poniesionych na pomoc w formie posi³ku, je¿eli dochód w rodzinie ucznia przekracza kryterium
dochodowego ustalonego zgodnie z art. 8 ustawy o pomocy spo³ecznej.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy: W. Maj
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