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Uchwa³a Nr X/88/2004
Rady Powiatu Proszowickiego
z dnia 26 lutego 2004 r.

Uchwa³a Nr XVI/137/2004
Rady Miejskiej w Che³mku
z dnia 25 marca 2004 r.

w sprawie zmiany kategorii drogi Nr 18171/15835 Proszowice - Koszyce na terenie Powiatu Proszowickiego.

w sprawie ustanowienia medalu "Za zas³ugi dla rozwoju
Gminy Che³mek".

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1592 z pón. zm.) oraz art. 6a ust. 2 i art. 10 ust. 1 ustawy
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r.
Nr 71 poz. 838 z pón. zm.), Rada Powiatu Proszowickiego
uchwala, co nastêpuje:

Na podstawie art. 18 ust. 1 oraz 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 z pón. zm.), Rada Miejska w Che³mku uchwala, co nastêpuje:

§1

1. Ustanawia siê medal "Za zas³ugi dla rozwoju Gminy Che³mek".
2. Burmistrz Che³mka - przyznaje medal po uzyskaniu pozytywnej opinii Kapitu³y.

W porozumieniu z Marsza³kiem Województwa Ma³opolskiego
1. Po zasiêgniêciu opinii Zarz¹dów Powiatów Krakowskiego,
Miechowskiego, Kazimierskiego,Tarnowskiego, Brzeskiego,
Bocheñskiego, Wielickiego, Gminy Koszyce, Gminy i Miasta
Proszowice, Gminy Nowe Brzesko, Gminy Pa³ecznica, Gminy Koniusza, Gminy Radziemice, Gminy Drwinia pozbawia
siê kategorii drogi powiatowej drogê Nr 18171/15835 Proszowice - Koszyce o d³ugoci 19,7 km.
§2
Wyra¿a siê zgodê na nieodp³atne zbycie drogi, o której
mowa w § 1 pkt 1 na rzecz Województwa Ma³opolskiego.
§3

§1

§2
Wzór i opis medalu okrela za³¹cznik Nr 1 do niniejszej
uchwa³y.
§3
Regulamin postêpowania przy nadaniu medalu stanowi za³¹cznik Nr 2 do niniejszej uchwa³y.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu Proszowickiego.

Przewodnicz¹cy Rady: Z. Jeleñ
Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr XVI/137/2004
Rady Miejskiej w Che³mku
z dnia 25 marca 2004 r.

§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.

Przewodnicz¹cy Rady Powiatu Proszowickiego: A. Maracha

Opis medalu:
Medal "Za zas³ugi dla rozwoju Gminy Che³mek" ma kszta³t
owalny o wymiarach 8 cm x 6 cm. Medal odlany jest w br¹zie.
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Na awersie medalu przedstawione s¹ kontury Gminy Che³mek,
na które z prawej strony zachodzi na nie stylizowany herb Gminy,
a pod herbem w konturach Gminy napis: GMINA CHE£MEK".
Na rewersie medalu uwidoczniony jest stylizowany rysunek drzewa z napisem: "ZA ZAS£UGI DLA ROZWOJU GMINY
CHE£MEK".
Medal umieszczony jest w etui.

Poz. 1452, 1453
§7

Medal przyznaje Burmistrz Che³mka.
§8
Medal wrêczany jest przez Burmistrza lub zastêpcê Burmistrza wraz z listem gratulacyjnym.
§9
Ewidencjê osób wyró¿nionych medalem prowadzi Urz¹d
Miejski w Che³mku.
Wniosek
o nadanie medalu
"ZA ZAS£UGI DLA ROZWOJU GMINY CHE£MEK"

Przewodnicz¹cy Rady: Z. Jeleñ
Za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y Nr XVI/137/2004
Rady Miejskiej w Che³mku
z dnia 25 marca 2004 r.
Regulamin postêpowania przy nadaniu medalu
"Za zas³ugi dla rozwoju Gminy Che³mek"
§1
Medal "Za zas³ugi dla rozwoju Gminy Che³mek" przyznaje
siê osobie ¿yj¹cej lub osobom prawnym za szczególny wk³ad
w rozwój Gminy Che³mek w ró¿nych dziedzinach ¿ycia gospodarczego, spo³ecznego, kulturalnego i promocji.
§2
Medal mo¿e byæ przyznany tej samej osobie lub temu samemu podmiotowi tylko jeden raz.
§3
Wniosek o nadanie medalu maj¹ prawo sk³adaæ:
a) organy samorz¹du terytorialnego,
b) stowarzyszenia,
c) organizacje spo³eczne.
§4
Wniosek o przyznanie medalu oprócz danych personalnych
musi zawieraæ uzasadnienie opisuj¹ce osi¹gniêcia oraz wyra¿on¹ zgodê beneficjenta.
§5
Wniosek powinien byæ przekazany Burmistrzowi przynajmniej na miesi¹c przed planowanym terminem wrêczenia.
§6
Wniosek o przyznanie medalu opiniuje Kapitu³a w sk³adzie:
 Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej w Che³mku,
 Przewodnicz¹cy sta³ych komisji Rady Miejskiej w Che³mku.

1. Nazwisko i imiê /nazwa instytucji ...............................................
2. Imiona rodziców .............................................................................
3. Data i miejsce urodzenia ..............................................................
4. Adres ................................................................................................
5. Uzasadnienie wniosku ..................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
Zgoda osoby, której wniosek dotyczy:
Podpis wnioskodawcy:
................................................................. .......................................
Data .......................................................
Stanowisko Kapitu³y Medalu ......................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
Data ........................................................
Przewodnicz¹cy Rady: Z. Jeleñ
1453
Uchwa³a Nr XX/134/2004
Rady Gminy Gdów
z dnia 19 lutego 2004 r.
w sprawie sieci placówek rocznego przygotowania przedszkolnego (rok zerowy) na terenie Gminy Gdów.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1591 z pón. zm.) oraz art. 14a ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329
z pón. zm.), Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Obowi¹zkowe roczne przygotowanie przedszkolne dla dzieci w wieku 6 lat (rok zerowy) realizowane bêdzie od 1 wrzenia
2004 r. w nastêpuj¹cych placówkach owiatowych na terenie
Gminy Gdów:
1) Szko³a Podstawowa im. w. Kingi w Bilczycach - oddzia³
przedszkolny,
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2) Szko³a Podstawowa w Cichawie - oddzia³ przedszkolny,
3) Szko³a Podstawowa im. w. Jana Kantego w Gdowie - oddzia³ przedszkolny,
4) Przedszkole Samorz¹dowe w Gdowie,
5) Szko³a Podstawowa im. Kornela Makuszyñskiego w Jaroszówce - oddzia³ przedszkolny,
6) Szko³a Podstawowa im. w. Kingi w Ksi¹¿nicach - odzia³
przedszkolny,
7) Szko³a Podstawowa w Marszowicach - oddzia³ przedszkolny,
8) Szko³a Podstawowa im. Ojca wiêtego Jana Paw³a II
w Niegowici - oddzia³ przedszkolny,
9) Szko³a Podstawowa im. gen. J. H. D¹browskiego w Pierzchowie - oddzia³ przedszkolny,
10) Filia Szko³y Podstawowej w Pierzchowie z siedzib¹ w Nieznanowicach - oddzia³ przedszkolny,
11) Przedszkole Samorz¹dowe w Szczytnikach,
12) Szko³a Podstawowa im. T. Kociuszki w Wiatowicach - oddzia³ przedszkolny,
13) Szko³a Podstawowa im. w. Jadwigi Królowej w Winiarach - oddzia³ przedszkolny,
14) Szko³a Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Zrêczycach - oddzia³ przedszkolny,
15) Filia Szko³y Podstawowej w Zrêczycach z siedzib¹ w Zagórzanach - oddzia³ przedszkolny.
§2
Kontrolê uczêszczania dzieci w wieku 6 lat do oddzia³u przedszkolnego lub przedszkola sprawuje dyrektor szko³y podstawowej w obwodzie zamieszkania dziecka.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Gdów
oraz dyrektorom szkó³ podstawowych i przedszkoli z terenu
Gminy Gdów.
§4
1. Uchwa³a podlega og³oszeniu na tablicy og³oszeñ Urzêdu
Gminy w Gdowie, w so³ectwach oraz w w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.
2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.
Przewodnicz¹ca Rady Gminy Gdów: C. Ciê¿arek
1454
Uchwa³a Nr 204/XX/2004
Rady Miasta Gorlice
z dnia 27 kwietnia 2004 r.
w sprawie utworzenia odrêbnych obwodów g³osowania
w szpitalu i zak³adach pomocy spo³ecznej po³o¿onych na terenie Miasta Gorlice dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego.
Dzia³aj¹c na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1591 z pón. zm.) oraz art. 30 ust. 1 i 3 ustawy z dnia
12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U.
Nr 46 poz. 499) w zwi¹zku z art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycz-

Poz. 1453, 1454, 1455

nia 2004 r. Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego
(Dz. U. Nr 25 poz. 219), Rada Miasta Gorlice na wniosek Burmistrza Miasta Gorlice uchwala, co nastêpuje:
§1
Tworzy siê odrêbne obwody g³osowania w szpitalu i zak³adach pomocy spo³ecznej, których numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych okrela za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady Miasta Gorlice: B. Musia³
Za³¹cznik
do uchwa³y Nr 204/XX/2004
Rady Miasta Gorlice
z dnia 27 kwietnia 2004 r.
Numer
obwodu

Granice obwodu

Siedziba Obwodowej
Komisji Wyborczej

20

Dom Pomocy
Spo³ecznej
Dom Pomocy
Spo³ecznej
Szpital Specjalistyczny im. Henryka Klimontowicza

Dom Pomocy Spo³ecznej
Gorlice, ul. Sienkiewicza 30
Dom Pomocy Spo³ecznej
Gorlice, ul. Michalusa 14
Szpital Specjalistyczny
im. Henryka Klimontowicza
Gorlice, ul. Wêgierska 21

21
22

Przewodnicz¹cy Rady Miasta Gorlice: B. Musia³
1455
Uchwa³a Nr XLII/394/04
Rady Miasta Krakowa
z dnia 31 marca 2004 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Witkowickiej.
Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r. Nr 15 poz. 139,
zm.: Nr 41 poz. 412 i Nr 111 poz. 1279; z 2000 r. Nr 12 poz. 136,
Nr 109 poz. 1157, Nr 120 poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 5 poz. 42,
Nr 14 poz. 124, Nr 100 poz. 1085, Nr 115 poz. 1229, Nr 154
poz. 1804; z 2002 r. Nr 25 poz. 253, Nr 113 poz. 984, Nr 130
poz. 1112), w zwi¹zku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
Nr 80 poz. 717), Rada Miasta Krakowa uchwala, co nastêpuje:
Rozdzia³ I
USTALENIA OGÓLNE
§1
1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
dla obszaru w rejonie ulicy Witkowickiej, zwany dalej "planem".
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2. Zakres terenowy i przedmiotowy planu, o którym mowa
w ust. 1, oparty jest na postanowieniach uchwa³y
Nr LXXXVII/808/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 padziernika 2001 r. w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa dla obszaru w rejonie ulicy Witkowickiej, zmienionej uchwa³¹ Nr XVI/124/03 Rady Miasta
Krakowa z dnia 21 maja 2003 r.
3. Powierzchnia terenu objêtego planem wynosi 5,45 ha.
§2
Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru okrelonego w § 1 ust. 2 i 3 polega
na wprowadzeniu ustaleñ planu, stanowi¹cych treæ niniejszej uchwa³y oraz czêci rysunkowej ustaleñ planu w postaci
za³¹czników graficznych, integralnie zwi¹zanych z niniejsz¹
uchwa³¹.
§3
1. Czêæ tekstowa "ustaleñ planu" zawiera s³ownik zastosowanych w uchwale pojêæ, ustalenia ogólne oraz ustalenia
szczegó³owe w zakresie przeznaczenia terenu i zasad zagospodarowania, jak równie¿ ustalenia dotycz¹ce zasad obs³ugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej.
2. Na czêæ rysunkow¹ ustaleñ planu sk³adaj¹ siê:
1) rysunek planu Nr 1 sporz¹dzony w skali 1:1000 okrelaj¹cy przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu,
stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y,
2) rysunek planu Nr 2 sporz¹dzony w skali 1:1000, okrelaj¹cy zasady uzbrojenia i uzgodnionej obs³ugi in¿ynierskiej
terenu stanowi¹cy za³¹cznik Nr 2 do niniejszej uchwa³y,
3) Wprowadza siê jako ustalenia o charakterze informacyjnym rysunek planu Nr 3 sporz¹dzony w skali 1:1000
pod nazw¹ "Plansza kompozycyjna" okrelaj¹cy mo¿liwoci lokalizacji obiektów mieszkalnych w przedmiotowym
terenie i ich wzajemne relacje, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 3
do niniejszej uchwa³y,
§4
1. W ustaleniach opracowanego planu dla obszaru okrelonego w § 1 ust. 2 odpowiednio do zakresu planu, zastosowano
zasady zagospodarowania terenów wed³ug rodzajów przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego oraz uwzglêdniono zasady zagospodarowania terenów.
2. Zastosowane odpowiednio rodzaje przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego oraz zasady zagospodarowania
terenów zawarte zosta³y w Rozdziale II niniejszej uchwa³y.
3. Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie
gruntów rolnych i lenych (Dz. U. Nr 16 poz. 78 ze zm.) na dokonanie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ul. Witkowickiej zmiany przeznaczenia 3,85 ha gruntów rolnych klasy bonitacyjnej RIII na cele
nierolnicze uzyskano zgodê Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
decyzj¹ z dnia 2003-09-26 znak GZ.tr.057-602-671/03.
4. Wy³¹czenie u¿ytków rolnych z produkcji mo¿e nast¹piæ po wydaniu stosownej decyzji, zezwalaj¹cej na takie wy³¹czenie.
§5
Ilekroæ w dalszych przepisach niniejszej uchwa³y mowa jest o:
1) planie - nale¿y przez to rozumieæ ustalenia planu, o którym
mowa w § 1 ust. 1;
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2) przepisach szczególnych - nale¿y przez to rozumieæ obowi¹zuj¹ce przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi;
3) rysunku planu - nale¿y przez to rozumieæ rysunek planu
Nr 1 i Nr 2 na mapie w skali 1:1000 stanowi¹ce za³¹czniki
Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwa³y;
4) przeznaczeniu podstawowym - nale¿y przez to rozumieæ
takie przeznaczenie, które wyznacza podstawow¹ funkcjê
na danym terenie okrelonym liniami rozgraniczaj¹cymi
na rysunku planu;
5) przeznaczeniu dopuszczalnym - nale¿y przez to rozumieæ
rodzaje przeznaczenia inne ni¿ podstawowe, które uzupe³niaj¹ lub wzbogacaj¹ przeznaczenie podstawowe;
6) terenie - nale¿y przez to rozumieæ teren o przeznaczeniu
podstawowym okrelonego rodzaju, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczaj¹cymi;
7) dzia³ce budowlanej - nale¿y przez to rozumieæ ci¹g³¹ czêæ
powierzchni ziemskiej wydzielon¹ w wyniku podzia³u nieruchomoci lub scalenia i podzia³u;
8) intensywnoci zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ wskanik intensywnoci zabudowy mieszkaniowej I = Po/T (Po suma powierzchni wszystkich kondygnacji mieszkalnych naziemnych liczona w zewnêtrznym obrysie murów, T - powierzchnia terenu objêtego projektem zagospodarowania
dzia³ki);
9) obszarze intensywnoci podmiejskiej - nale¿y przez to rozumieæ obszar, w którym dla zachowania walorów krajobrazowych obni¿a siê intensywnoæ zabudowy mieszkaniowej, w tym szczególnie wielorodzinnej oraz wprowadza
warunek zachowania zieleni o powierzchni min. 50% terenu mieszkaniowego;
10) wspó³czynnik trwa³ego zainwestowania dzia³ki - nale¿y
przez to rozumieæ procentowy udzia³ sumy powierzchni zabudowy oraz powierzchni trwale utwardzonych (o nawierzchni
nieprzepuszczalnej: dojcia piesze, dojazdy, place) w odniesieniu do ca³kowitej powierzchni dzia³ki w granicach;
11) zabudowie rezydencjonalnej - nale¿y przez to rozumieæ zabudowê jednorodzinn¹ o intensywnoci poni¿ej 0,25 przy
minimalnej powierzchni dzia³ki 2000 m2 oraz powierzchni
u¿ytkowej budynków min. 300 m2.
Rozdzia³ II
USTALENIA SZCZEGÓ£OWE W ZAKRESIE PRZEZNACZENIA
TERENU I ZASAD ZAGOSPODAROWANIA
§6
1. Wyznacza siê teren mieszkalnictwa jednorodzinnego oznaczaj¹c go na rysunku planu symbolem M4:
1) Jako przeznaczenie podstawowe ustala siê:
teren mieszkalnictwa jednorodzinnego o intensywnoci
zabudowy (netto) do 0,4 liczonej w granicach planu zagospodarowania dzia³ki wraz z urz¹dzeniami i obiektami towarzysz¹cymi (w tym zabudowa rezydencjonalna o intensywnoci do 0,25).
2) Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala siê:
a) us³ugi publiczne z towarzysz¹c¹ zieleni¹,
b) nieuci¹¿liwe us³ugi komercyjne, g³ównie z zakresu turystyki (pensjonat), gastronomii i handlu (o znaczeniu
lokalnym) z wy³¹czeniem warsztatów rzemielniczych
i produkcyjnych, hurtowni, magazynów itp.,
c) tereny zieleni z urz¹dzeniami sportu,
d) urz¹dzenia infrastruktury technicznej zwi¹zane z funkcj¹,
e) podjazdy, miejsca postojowe dla samochodów, nie wydzielone dojazdy do dzia³ek nie maj¹ce bezporedniego dostêpu do ulic miejskich.
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3) Jako warunki zagospodarowania terenu dotycz¹ce przeznaczenia okrelonego w pkt 1 i 2 ustala siê:
a) W zwi¹zku z po³o¿eniem w obszarze intensywnoci podmiejskiej ustala siê:
 dla realizowanych obiektów kubaturowych wraz z urz¹dzeniami towarzysz¹cymi maksymaln¹ wysokoæ
od poziomu terenu do najwy¿szego gzymsu 8 m
i do kalenicy dachu 13 m, dachy spadziste, bry³y zwarte dla terenu w rejonie skrzy¿owañ ul. Witkowickiej
i Górka Narodowa,
 zakaz realizacji poszczególnych budynków mieszkalnych
przekraczaj¹cych gabaryt istniej¹cej zabudowy w otoczeniu (dotyczy istniej¹cej zabudowy w rejonie skrzy¿owania po³o¿onego poza granicami opracowania),
 dla realizacji pojedynczych obiektów mieszkalno-us³ugowych zachowanie zgodnoci linii zabudowy z istniej¹cym uk³adem,
 w odniesieniu do przeznaczenia dopuszczalnego ma ono stanowiæ ³¹cznie nie wiêcej ni¿ 30% powierzchni dzia³ki w obszarze przeznaczenia podstawowego (z wy³¹czeniem pkt 2 lit. b).
b) Dla zapewnienia warunków równowagi ekologicznej (tj.
zapewnienia odpowiedniej proporcji terenów otwartych
i terenów zainwestowania kubaturowego) ustala siê:
 minimalna wielkoæ dzia³ek 1000 m2 (w przypadku
dzia³ek mniejszych niezbêdne dokonanie scaleñ),
 zakaz lokalizacji zabudowy w systemie szeregowym,
 udzia³ powierzchni zabudowy w obszarze o danym
przeznaczeniu nie przekraczaj¹cy 25%, a wspó³czynnik trwa³ego zainwestowania dzia³ki nie przekraczaj¹cy 35% przy minimum 50% udziale zieleni w jej zagospodarowaniu oraz minimalna szerokoæ dzia³ki
wynosi 18 m, dla zabudowy bliniaczej 13 m,
 ze wzglêdu na czêæ terenów po³o¿onych na stokach
o spadku powy¿ej 12% nale¿y przed podjêciem dzia³añ
inwestycyjnych uzyskaæ specjalistyczn¹ opiniê geologiczn¹ dotycz¹c¹ ustalenia przydatnoci terenu pod zabudowê z punktu widzenia predyspozycji osuwiskowych,
 wyposa¿enie terenu w miejski lub lokalny system kanalizacji (przy czym ustalona minimalna wielkoæ dzia³ek daje mo¿liwoæ rozwi¹zañ tymczasowych do czasu pod³¹czenia do miejskiego lub lokalnego systemu,
 obiekty posiadaæ bêd¹ zdalaczynne lub lokalne ród³o ogrzewania na paliwo p³ynne, gazowe lub zasilane z sieci elektrycznej.
c) W celu ochrony kszta³towania przedpola widoku (z punktu i ci¹gu widokowego po po³udniowej stronie) ustala
siê zakaz:
 lokalizacji zabudowy w systemie zwartym (szeregowym),
 wprowadzenia zieleni wysokiej w górnych partiach
stoku z wyj¹tkiem grup komponowanych w celu
uatrakcyjnienia widoku,
 wprowadzenie napowietrznych linii przesy³owych,
 wprowadzenie wszelkich rodzajów u¿ytkowania terenu mog¹cych zak³óciæ lub zdegradowaæ odbiór widoku (obiekty prowizoryczne, sk³adowiska, bazy, itp.).
d) W zakresie innych wymogów dotycz¹cych zagospodarowania ustala siê:
 stosownie do wymogów art. 113 i 114 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony rodowiska (Dz. U.
Nr 62 poz. 627 ze zm.) w zakresie ochrony przed ha³asem kwalifikuj¹c obszar opracowania do rodzaju terenu przeznaczonego pod zabudowê mieszkaniow¹ ustala
siê przestrzeganie wartoci progowych poziomu ha³asu okrelonych w rozporz¹dzeniu wykonawczym,
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 zachowanie innych warunków wynikaj¹cych z przepisów szczególnych oraz zasad uzbrojenia okrelonych
w rozdziale III niniejszej uchwa³y.
§7

Wyznacza siê teren urz¹dzeñ infrastruktury technicznej
oznaczaj¹c go na rysunku planu symbolem IT.
1) Jako przeznaczenie podstawowe ustala siê: oczyszczalniê
cieków (istniej¹ca).
2) Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala siê:
a) tereny zieleni o charakterze izolacyjnym,
b) dojazdy i miejsca postojowe zwi¹zane z utrzymaniem technicznym urz¹dzenia,
c) sieci infrastruktury technicznej.
3) Jako warunki zagospodarowania terenu ustala siê:
a) utrzymanie stanu technicznego urz¹dzeñ oraz zagospodarowania w otoczeniu (w tym konserwacja zieleni izolacyjnej),
b) poprawê warunków dojazdowych przez wprowadzenie
trwa³ej nawierzchni.
Rozdzia³ III
USTALENIA SZCZEGÓ£OWE ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
§8
1. Realizacja programu okrelonego w § 6 wymaga poprawy
warunków powi¹zañ komunikacyjnych obszaru z terenami
miasta.
2. Powi¹zania te nale¿y zapewniæ w oparciu o istniej¹cy uk³ad
dróg ulicê Witkowick¹ i Górka Narodowa, dla których postuluje siê utrzymanie parametrów ulic lokalnych tj. szerokoæ
w liniach rozgraniczaj¹cych - 12 m, szerokoæ jezdni - 6 m,
obustronne chodniki szerokoci 2,5 m ka¿dy.
§9
1. Warunkiem lokalizacji obiektów przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego okrelonego w § 6 jest zapewnienie
tym obiektom i urz¹dzeniom wyposa¿enia w infrastrukturê
techniczn¹.
W tym wzglêdzie podtrzymuje siê wykorzystanie istniej¹cych sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej oraz ich rozbudowê w dostosowaniu do potrzeb nowego programu.
Równoczenie ustala siê, ¿e nowe ci¹gi uzbrojenia bêd¹ prowadzone w liniach rozgraniczaj¹cych ulic.
2. Stosowne zapisy dotycz¹ce zasad uzbrojenia terenów w poszczególne media zawarto poni¿ej w punktach 1-7:
1) W zakresie gazownictwa:
a) zachowuje siê przebieg istniej¹cego gazoci¹gu rednioprê¿nego F 350 mm przebiegaj¹cego w po³udniowo - wschodniej czêci obszaru opracowania,
b) doprowadzenie gazu do odbiorców odbywaæ siê bêdzie
pod cinieniem rednim z ww. gazoci¹gu F 350 mm,
c) wprowadzenie sieci gazowej nale¿y uwzglêdniæ warunki techniczne jakim winny odpowiadaæ te sieci zgodnie
z obowi¹zuj¹cymi rozporz¹dzeniami.
2) W zakresie elektroenergetyki:
zasilanie w energiê elektryczn¹ nastêpowaæ bêdzie sieci¹ kablow¹ NN biegn¹c¹ wzd³u¿ ul. Witkowickiej i ul. Górka Narodowa ze stacji transformatorowej nr 4145 (wnêtrzowej, wolnostoj¹cej) z zainstalowanym transformatorem 250 KVA.
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3) W zakresie zaopatrzenia w ciep³o:
ogrzewanie rozwi¹zuje siê indywidualnie dla ka¿dego
obiektu. Jako ród³o energii zaleca siê stosowanie czystych ekologicznie paliw.
4) W zakresie zaopatrzenia w wodê:
a) projektowane zasilanie nale¿y oprzeæ o hydroforniê
w Barcicach,
b) zaopatrzenie w wodê nast¹pi z wodoci¹gów:
F 150 mm w ul. Górka Narodowa i F 100 mm w ul. Witkowickiej.
Istniej¹cy uk³ad wodoci¹gów spe³nia wymogi zabezpieczenia przeciwpo¿arowego.
5) W zakresie kanalizacji:
a) skanalizowanie obszaru nast¹pi w systemie rozdzielczym, grawitacyjnie zgodnie z programem kanalizacji
sanitarnej os. Górka Narodowa - Witkowice w kierunkach ul. Witkowicka - 29 Listopada,
b) skanalizowanie obszaru wzd³u¿ ul. Witkowickiej winno
nast¹piæ poprzez pompowniê lub do systemu po stronie zachodniej zespo³u.
Jako rozwi¹zanie przejciowe dopuszcza siê indywidualny sposób skanalizowania dla poszczególnych obiektów.
6) W zakresie ³¹cznoci przewodowej:
zaspokojenie potrzeb ³¹cznoci nast¹pi w oparciu o zaplanowan¹ przez TPSA sieæ ³¹cznoci lokalizowan¹ w ulicach Górka Narodowa i Witkowicka (budowa sieci przewidziana jest w latach 2003 - 2004).
7) W zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych:
ustala siê zasadê odbioru odpadów w systemie zorganizowanym lub na zasadzie indywidualnych umów z odbiorc¹
odpadów zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami o odpadach oraz utrzymaniu porz¹dku i czystoci w gminach.
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Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr XLII/394/04
Rady Miasta Krakowa
z dnia 31 marca 2004 r.

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBSZARU W REJONIE UL. WITKOWICKIEJ
RYSUNEK PLANU NR 1

SKALA 1:1000

Plan w podanej skali znajduje siê w siedzibie Urzêdu Gminy,
którego niniejsze opracowanie terenowe dotyczy.
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Rozdzia³ IV
USTALENIA KOÑCOWE
§ 10
Stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci, w zwi¹zku z uchwaleniem planu,
ustala siê na 30%.
§ 11
W obszarze objêtym niniejsz¹ uchwa³¹ z dniem 1 stycznia
2003 r., na podstawie art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r. Nr 15
poz. 139 z pón. zm.), utraci³y moc ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa, uchwalonego uchwa³¹ Nr XXXVII/229/88 Rady Narodowej Miasta Krakowa z dnia 25 kwietnia 1988 r. (Dz. Urz. Woj.
Krakowskiego Nr 12 poz. 62; z 1990 r. Nr 27 poz. 214; z 1991 r.
Nr 18 poz. 124; z 1992 r. Nr 14 poz. 94 i z 1993 r. Nr 9 poz. 40).

LEGENDA
OZNACZENIA FORMALNE
Granica miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. Witkowickiej
Linia rozgraniczaj¹ca tereny o ró¿nym sposobie
u¿ytkowania - cile okrelone

§ 12

RODZAJ U¯YTKOWANIA TERENU

Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta
Krakowa.

M4

§ 13

IT

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.
Wiceprzewodnicz¹cy Rady: B. Komider

Teren mieszkalnictwa jednorodzinnego o intensywnoci zabudowy do 0,4
Teren urz¹dzeñ infrastruktury technicznej
SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Obowi¹zuj¹ca linia zabudowy mieszkaniowej
Nieprzekraczalna linia zabudowy dla innych budynków
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LEGENDA

Istniej¹ca zabudowa

OZNACZENIA FORMALNE

Istniejace podzia³y w³asnociowe

Granica miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. Witkowickiej
Linia rozgraniczaj¹ca tereny o ró¿nym sposobie
u¿ytkowania - cile okrelone

Dojazdy nie wydzielone zapewniaj¹ce dostêpnoæ
dzia³ek do ucilenia na etapie decyzji WZiZT
OZNACZENIA INFORMACYJNE

RODZAJ U¯YTKOWANIA TERENU

Propozycje scalenia dzia³ek
Propozycje podzia³ów w³asnociowych
Orientacyjny zasiêg ulic ograniczaj¹cych obszar
opracowania (linie rozgraniczaj¹ce wg aktualnie
obowi¹zuj¹cych ustaleñ planistycznych)

M4
IT

SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Obowi¹zuj¹ca linia zabudowy mieszkaniowej

Wiceprzewodnicz¹cy Rady: B. Komider
Za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y Nr XLII/394/04
Rady Miasta Krakowa
z dnia 31 marca 2004 r.

Teren mieszkalnictwa jednorodzinnego o intensywnoci zabudowy do 0,4
Teren urz¹dzeñ infrastruktury technicznej

1234
1234
1234

Nieprzekraczalna linia zabudowy dla innych budynków
Istniej¹ca zabudowa
Istniejace podzia³y w³asnociowe
Dojazdy nie wydzielone zapewniaj¹ce dostêpnoæ
dzia³ek do ucilenia na etapie decyzji WZiZT

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBSZARU W REJONIE UL. WITKOWICKIEJ

OZNACZENIA INFORMACYJNE
Propozycje scalenia dzia³ek

RYSUNEK NR 2

Propozycje podzia³ów w³asnociowych

ZASADY UZBROJENIA
TERENU

Orientacyjny zasiêg ulic ograniczaj¹cych obszar
opracowania (linie rozgraniczaj¹ce wg aktualnie
obowi¹zuj¹cych ustaleñ planistycznych)

SKALA 1:1000

UZBROJENIE TERENU
Istniej¹ce sieci wodoci¹gowe

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

123
123
123

Istniejace linie energetyczne niskiego napiêcia
Istniej¹ca stacja transformatorowa
Istniej¹ce kana³y sanitarne

1234567
1234567
1234567

Istniej¹ca oczyszczalnia cieków
Istniej¹cy gazoci¹g rednioprê¿ny
Projektowany gazoci¹g rednioprê¿ny
Projektowane sieci wodoci¹gowe
Projektowane linie niskiego napiêcia
Projektowane kana³y sanitarne

Wiceprzewodnicz¹cy Rady: B. Komider
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Za³¹cznik Nr 3
do uchwa³y Nr XLII/394/04
Rady Miasta Krakowa
z dnia 31 marca 2004 r.
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBSZARU W REJONIE UL. WITKOWICKIEJ
RYSUNEK PLANU NR 3
PLANSZA KOMPOZYCYJNA
SKALA 1:1000

1234
1234
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Istniej¹ca zabudowa
Istniejace podzia³y w³asnociowe
Dojazdy nie wydzielone zapewniaj¹ce dostêpnoæ
dzia³ek do ucilenia na etapie decyzji WZiZT
OZNACZENIA INFORMACYJNE
Propozycje scalenia dzia³ek
Propozycje podzia³ów w³asnociowych
Orientacyjny zasiêg ulic ograniczaj¹cych obszar
opracowania (linie rozgraniczaj¹ce wg aktualnie
obowi¹zuj¹cych ustaleñ planistycznych)

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

Projektowana zabudowa
Zieleñ wysoka

Wiceprzewodnicz¹cy Rady: B. Komider

1456
Uchwa³a Nr XVI/149/04
Rady Gminy Krynica-Zdrój
z dnia 6 luty 2004 r.
w sprawie rozwi¹zania Samorz¹dowego Centrum Edukacji Szkolnej Nr 2 w Krynicy-Zdroju.
Na podstawie art. 18 pkt 9 lit. h i pkt 15, oraz art. 41 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pón. zm.) oraz art. 62 ust. 5 w zwi¹zku z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie
owiaty (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 67 poz. 392 z pón. zm.) oraz art. 18
ust. 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych
(t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z pón. zm.), po uzyskaniu
pozytywnej zgody Ma³opolskiego Kuratora Owiaty, Rada Miejska w Krynicy-Zdroju uchwala, co nastêpuje:
§1
Z dniem 31 sierpnia 2004 roku dokonuje siê rozwi¹zania
zespo³u szkolno-przedszkolnego pod nazw¹ Samorz¹dowe
Centrum Edukacji Szkolnej Nr 2 w Krynicy-Zdroju.

LEGENDA
OZNACZENIA FORMALNE
Granica miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. Witkowickiej
Linia rozgraniczaj¹ca tereny o ró¿nym sposobie
u¿ytkowania - cile okrelone
RODZAJ U¯YTKOWANIA TERENU

M4
IT

Teren mieszkalnictwa jednorodzinnego o intensywnoci zabudowy do 0,4
Teren urz¹dzeñ infrastruktury technicznej
SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Obowi¹zuj¹ca linia zabudowy mieszkaniowej
Nieprzekraczalna linia zabudowy dla innych budynków

§2
Dokumentacjê rozwi¹zanego zespo³u przejmuj¹:
1) w czêci dotycz¹cej szko³y - Szko³a Podstawowa Nr 2 w Krynicy-Zdroju,
2) w czêci dotycz¹cej przedszkola - Gminne Przedszkole Nr 2
w Krynicy-Zdroju.
§3
1. Mienie ruchome znajduj¹ce siê w dyspozycji rozwi¹zanego
zespo³u zostanie przydzielone poszczególnym placówkom
zgodnie z zarz¹dzeniem Burmistrza Krynicy-Zdroju.
2. Mienie nieruchome, na które sk³adaj¹ siê budynek szko³y
i przedszkola oraz dzia³ki, na których s¹ postawione zostan¹
w dyspozycji placówek maj¹cych w nich siedzibê.
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§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady: J. Cisek

Poz. 1456, 1457

3. Stra¿ funkcjonuje w oparciu o ustawê z dnia 29 sierpnia
1997 roku - o stra¿ach gminnych (Dz. U. Nr 123 poz. 779
z pón. zm.) zwan¹ dalej "ustaw¹" oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy.
4. Nadzór nad dzia³alnoci¹ Stra¿y sprawuje Burmistrz Krynicy-Zdroju, w zakresie fachowym Komendant G³ówny Policji
poprzez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie.

1457

§2

Uchwa³a Nr XVI /153/2004
Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju
z dnia 6 lutego 2004 r.

1. Terenem dzia³ania Stra¿y jest obszar administracyjny Gminy Krynica-Zdrój, zwanej dalej "Gmin¹".
2. Siedzib¹ Stra¿y jest Komenda Stra¿y Miejskiej w KrynicyZdroju, zwana dalej "Komend¹", która mieci siê w KrynicyZdroju przy ul. Kraszewskiego 24.
3. Komenda Stra¿y dzia³a w strukturze Urzêdu Miejskiego
w Krynicy-Zdroju.
4. Stra¿ u¿ywa pieczêci prostok¹tnej o treci: "Urz¹d Miejski w Krynicy-Zdroju Stra¿ Miejska ul. Kraszewskiego 7
33-380 Krynica-Zdrój" oraz pieczêci okr¹g³ej o treci pisanej po obwodzie: "Stra¿ Miejska w Krynicy-Zdroju" z or³em w koronie w rodku.

w sprawie Regulaminu Stra¿y Miejskiej w Krynicy-Zdroju.
Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o stra¿ach gminnych (Dz. U. z 1997 r. Nr 123, poz. 779 z pón. zm.)
oraz art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591), Rada
Miejska w Krynicy-Zdroju uchwala, co nastêpuje:
§1
Stra¿y Miejskiej w Krynicy-Zdroju nadaje siê Regulamin
w brzmieniu okrelonym w za³¹czniku do niniejszej uchwa³y.
§2
Traci moc uchwa³a Nr XIX/196/2000 Rady Gminy Uzdrowiskowej Krynica z dnia 21 czerwca 2000 r. w sprawie Regulaminu Stra¿y Miejskiej w Krynicy.
§3
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni
od daty jej og³oszenia.
Przewodnicz¹cy Rady: J. Cisek
Za³¹cznik
do uchwa³y Nr XVI/153/2004
Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju
z dnia 6 lutego 2004 r.
REGULAMIN
STRA¯Y MIEJSKIEJ
W KRYNICY - ZDROJU
Rozdzia³ 1
Postanowienia ogólne
§1
1. Regulamin Stra¿y Miejskiej w Krynicy-Zdroju, zwany dalej
"Regulaminem" okrela strukturê organizacyjn¹ Stra¿y Miejskiej w Krynicy-Zdroju.
2. Stra¿ Miejska w Krynicy-Zdroju, zwana dalej "Stra¿¹" - jest
umundurowan¹ formacj¹ samorz¹dow¹ utworzon¹ na podstawie Zarz¹dzenia Nr 1/91 Burmistrza Gminy Uzdrowiskowej Krynica z dnia 29 marca 1991 roku na podstawie art. 23
ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku - o Policji (Dz. U.
Nr 30 poz. 179 z pón. zm.).

Rozdzia³ 2
Zadania, uprawnienia i rodki dzia³ania stra¿y
§3
1. Stra¿ wykonuje zadania w zakresie ochrony i porz¹dku publicznego wynikaj¹ce z ustaw oraz przepisów prawa miejscowego, a w szczególnoci okrelone w art. 11 ustawy:
1) ochrona spokoju i porz¹dku w miejscach publicznych,
2) czuwanie nad porz¹dkiem i kontrola ruchu drogowego w zakresie okrelonym w przepisach o ruchu drogowym,
3) wspó³dzia³anie z w³aciwymi podmiotami w zakresie ratowania ¿ycia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu
awarii technicznych i skutków klêsk ¿ywio³owych oraz innych miejscowych zagro¿eñ,
4) zabezpieczenie miejsca przestêpstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagro¿onych takim zdarzeniem przed dostêpem osób postronnych
lub zniszczeniem ladów i dowodów, do czasu przybycia
w³aciwych s³u¿b, a tak¿e ustalenie, w miarê mo¿liwoci,
wiadków zdarzenia,
5) ochrona obiektów komunalnych i urz¹dzeñ u¿ytecznoci
publicznej,
6) wspó³dzia³anie z organizatorami i innymi s³u¿bami w ochronie porz¹dku podczas zgromadzeñ i imprez publicznych,
7) doprowadzanie osób nietrzewych do izby wytrzewieñ
lub miejsca ich zamieszkania, je¿eli osoby te zachowaniem swoim daj¹ powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajduj¹ siê w okolicznociach zagra¿aj¹cych ich ¿yciu
lub zdrowiu albo zagra¿aj¹ ¿yciu i zdrowiu innych osób,
8) informowanie spo³ecznoci lokalnej o stanie i rodzajach
zagro¿eñ, a tak¿e inicjowanie i uczestnictwo w dzia³aniach
maj¹cych na celu zapobieganie pope³nianiu przestêpstw
i wykroczeñ oraz zjawiskom kryminogennym i wspó³dzia³anie w tym zakresie z organami pañstwowymi, samorz¹dowymi i organizacjami spo³ecznymi,
9) konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartociowych lub wartoci pieniê¿nych dla potrzeb Gminy.
2. Realizuj¹c zadania, o których mowa w ust. 1, pracownicy
Stra¿y, zwani "stra¿nikami", wykonuj¹ czynnoci administracyjno-porz¹dkowe oraz niezbêdne czynnoci maj¹ce na celu
fizyczne zabezpieczenie miejsca zdarzenia.
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3. Stra¿nik wykonuj¹c zadania, o których mowa w ust. 1, zgodnie z art. 12 ustawy ma prawo do:
1) udzielania pouczeñ,
2) legitymowania osób w uzasadnionych przypadkach w celu ustalenia ich to¿samoci,
3) wydawania poleceñ,
4) nak³adanie grzywien w postêpowaniu mandatowym
za wykroczenia okrelone w trybie przewidzianym przepisami o postêpowaniu w sprawach o wykroczenia,
5) ujêcia osób stwarzaj¹cych w sposób oczywisty bezporednie zagro¿enie dla ¿ycia lub zdrowia ludzkiego, a tak¿e dla mienia i niezw³ocznego doprowadzenia do najbli¿szej jednostki Policji,
6) dokonywanie czynnoci wyjaniaj¹cych, kierowania wniosków o ukaranie do s¹du, oskar¿anie przed s¹dem i wnoszenie rodków odwo³awczych - w trybie i zakresie okrelonych
w Kodeksie postêpowania w sprawach o wykroczenia,
7) usuwania pojazdów i ich unieruchamianie poprzez blokowanie kó³ w przypadkach, zakresie i trybie okrelonych w przepisach o ruchu drogowym,
8) ¿¹dania niezbêdnej pomocy od instytucji pañstwowych
i samorz¹dowych,
9) zwracania siê, w nag³ych przypadkach, o pomoc do jednostek gospodarczych, prowadz¹cych dzia³alnoæ w zakresie u¿ytecznoci publicznej oraz organizacji spo³ecznych, jak równie¿ do ka¿dej osoby o udzielenie doranej
pomocy na zasadach okrelonych w ustawie o Policji,
10) obserwowania i rejestrowania przy u¿yciu rodków technicznych obrazu zdarzeñ w miejscach publicznych.
Rozdzia³ 3
Struktura Organizacyjna Stra¿y
§4
1. Stra¿¹ kieruje Komendant Stra¿y Miejskiej w Krynicy-Zdroju zwany dalej "Komendantem" i reprezentuje j¹ na zewn¹trz.
2. Komendant jest bezporednim prze³o¿onym stra¿ników.
3. Komendant okrela szczegó³owe zakresy czynnoci i zadania na poszczególnych stanowiskach oraz sposób ich wykonywania.
§5
1. W Komendzie Stra¿y, w ramach 8 etatów, tworzy siê nastêpuj¹ce stanowiska s³u¿bowe:
1) Komendant Stra¿y Miejskiej,
2) Zastêpca Komendanta Stra¿y Miejskiej,
3) Starszy Inspektor Stra¿y Miejskiej,
4) Inspektor Stra¿y Miejskiej,
5) Stra¿nik Stra¿y Miejskiej,
6) Aplikant Stra¿y Miejskiej.
2. Podstawowe wymagania kwalifikacyjne stra¿ników okrela rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003 r.
w sprawie zasad wynagradzania i wymagañ kwalifikacyjnych pracowników samorz¹dowych zatrudnionych w urzêdach gmin, starostwach powiatowych i urzêdach marsza³kowskich (Dz. U. Nr 33 poz. 264), za³¹cznik Nr 3, III Tabela
stanowisk, zaszeregowañ i wymagañ kwalifikacyjnych stra¿ników stra¿y gminnej (miejskiej).
§6
1. Stra¿nicy wykonuj¹ swoje obowi¹zki zgodnie z miesiêcznym
harmonogramem pracy zatwierdzonym przez Komendanta:

Poz. 1457

1) w dni robocze w godz. 7:00 do 22:00,
2) w dni ustawowo wolne od pracy - w zale¿noci od zapotrzebowania,
3) w porze nocnej - w sytuacjach szczególnych, wymagaj¹cych takiej s³u¿by.
2. Szczegó³owy czas pracy oraz zmiany s³u¿b okrela Komendant.
3. Strukturê organizacyjn¹ Stra¿y okrela schemat organizacyjny, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.
§7
1. Stra¿ dysponuje samochodem s³u¿bowym w celu patrolowania, oddzia³ywania prewencyjnego oraz podejmowania
interwencji.
2. Samochód s³u¿bowy oznakowany jest pasem w postaci trójrzêdowej szachownicy w kolorze ¿ó³to-granatowym, przebiegaj¹cym wzd³u¿ pojazdu, z emblematem Stra¿y na przednich drzwiach oraz na przedniej klapie.
3. Na dachu samochodu zamontowana jest lampa zespolona
z podwietlanym napisem "Stra¿ Miejska".
4. Wzór oznakowania przedstawia za³¹cznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu.
Rozdzia³ 4
Umundurowanie, dystynkcje, odznaki, legitymacje
§8
1. Stra¿nikowi przys³uguje umundurowanie.
2. Wzory umundurowania okrela rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie umundurowania,
legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych stra¿ników gminnych (Dz. U. Nr 112 poz. 713).
3. Na umundurowaniu umieszcza siê na rêkawach emblemat
z herbem Gminy Krynica-Zdrój, którego wzór okrela za³¹cznik Nr 3 do Regulaminu
4. Ustala siê nastêpuj¹ce okresy u¿ywania poszczególnych czêci umundurowania - w oparciu o rozporz¹dzenie Ministra
SWiA z dnia 17 czerwca 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 125
poz. 1166) dot. umundurowania policjantów oraz wieloletnie dowiadczenie:
1) marynarka ........................................... szt. 1 na okres 3 lat,
2) czapka garnizonowa .......................... szt. 1 na okres 3 lat,
3) kurtka zimowa 3/4 ocieplana ................. szt. 1 na okres 3 lat,
4) kurtka uniwersalna ............................ szt. 1 na okres 3 lat,
5) rêkawiczki skórzane zimowe ......... para 1 na okres 3 lat,
6) bluzokoszula ........................................ szt. 1 na okres 3 lat,
7) koszula bia³a ....................................... szt. 1 na okres 2 lat,
8) koszula b³êkitna krótki rêkaw .......... szt. 2 na okres 2 lat,
9) koszula b³êkitna d³ugi rêkaw ........... szt. 2 na okres 2 lat,
10) sweter .................................................. szt. 1 na okres 2 lat,
11) wiatrówka letnia ................................ szt. 1 na okres 2 lat,
12) krawat .................................................. szt. 1 na okres 2 lat,
13) spodnie .............................................. para 2 na okres 2 lat,
14) czapka letnia typu baseball .............. szt. 1 na okres 2 lat,
15) buty zimowe ..................................... para 1 na okres 2 lat,
16) skarpety letnie .............................. para 2 na okres 1 roku,
17) skarpety zimowe .......................... para 2 na okres 1 roku,
18) pó³buty letnie ................................ para 1 na okres 1 roku,
19) spinka do krawata .............................. szt. 1 na okres 3 lat,
20) czapka zimowa .................................... szt. 1 na okres 5 lat,
21) saszetka SM ........................................ szt. 1 na okres 6 lat,
22) sznur galowy ....................................... szt. 1 na okres 6 lat,
23) pas g³ówny .......................................... szt. 1 na okres 6 lat.
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Poz. 1457, 1458
Za³¹cznik Nr 2
do Regulaminu Stra¿y Miejskiej
w Krynicy-Zdroju

5. Na koniec ka¿dego roku kalendarzowego, w którym minê³y
czasookresy u¿ywania czêci umundurowania, spisuje siê
Protokó³ zu¿ycia sortów mundurowych i akcesorii, przedstawiaj¹c Burmistrzowi Krynicy-Zdroju do akceptacji.
§9
1. Po zakoñczeniu pracy w Stra¿y, stra¿nik jest zobowi¹zany
do zwrotu sortów mundurowych, akcesorii oraz legitymacji
s³u¿bowej wraz z upowa¿nieniami, nie póniej ni¿ w ostatnim dniu pracy, za wyj¹tkiem okrelonych w pkt 2.
2. Czêciami umundurowania nie podlegaj¹cymi zwrotowi
ze wzglêdów higienicznych przed zakoñczeniem okresu ich
u¿ywania, a po zakoñczeniu pracy w Stra¿y s¹:
1) koszula bia³a,
2) koszula b³êkitna d³ugi rêkaw,
3) koszula b³êkitna krótki rêkaw,
4) buty zimowe,
5) pó³buty letnie,
6) rêkawiczki zimowe,
7) skarpety letnie,
8) skarpety zimowe,
3. Sorty mundurowe wymienione w pkt 2 zostaj¹ wpisane
do Protokó³u zu¿ycia, o którym mowa w § 8 pkt 5.
Rozdzia³ 5
Postanowienia koñcowe
§ 10
1. Zmiany w Regulaminie nastêpuj¹ w trybie jego nadania.

Przewodnicz¹cy Rady: J. Cisek
Za³¹cznik Nr 3
do Regulaminu Stra¿y Miejskiej
w Krynicy-Zdroju
WZÓR EMBLEMATU NA RÊKAW

Emblemat na rêkaw:
t³o w kolorze granatowym,
napisy w kolorze ¿ó³tym

Przewodnicz¹cy Rady: J. Cisek

Za³¹cznik Nr 1
do Regulaminu Stra¿y Miejskiej
w Krynicy-Zdroju
SCHEMAT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ
STRA¯Y MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU
KOMENDANT

Przewodnicz¹cy Rady: J. Cisek

1458
Uchwa³a Nr XVI/154/04
Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju
z dnia 6 lutego 2004 r.
w sprawie ustalenia zasad u¿ywania herbu, flagi Miasta
Krynicy-Zdroju i nazwy Gminy Krynica-Zdrój.

Z-CA KOMENDANTA

Inspektor

Stra¿nik
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Starszy Inspektor

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113
poz. 984 i Nr 214 poz. 1806), § 4 ust. 2 Statutu Gminy KrynicyZdroju w brzmieniu ustalonym uchwa³¹ Nr V/49/03 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 17 lutego 2003 r. ze zmianami
przyjêtymi uchwa³¹ Nr XIII/125/03 z dnia 17 padziernika
2003 r., § 1 ust. 4 uchwa³y Nr XIII/124/03 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 17 padziernika 2003 r. w sprawie herbu
i flagi miasta Krynicy-Zdroju, Rada Miejska w Krynicy-Zdroju
uchwala, co nastêpuje:

○

○

Aplikant

Przewodnicz¹cy Rady: J. Cisek

§1
Ustala siê nastêpuj¹ce zasady u¿ywania herbu i flagi Miasta Krynicy-Zdroju:
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1. Wykorzystanie herbu i flagi miasta powinno byæ dokonywane w okolicznociach i warunkach zapewniaj¹cych poszanowanie tych symboli.
2. Herb Krynicy-Zdroju umieszcza siê:
a) w pomieszczeniach i salach posiedzeñ organów Gminy
i jednostek organizacyjnych Gminy Krynicy-Zdroju,
b) na blankietach urzêdowych Gminy Krynicy-Zdroju,
c) na stronie internetowej Urzêdu Miejskiego w Krynicy-Zdroju,
d) na upominkach, nagrodach, dyplomach okolicznociowych,
wydawnictwach lub innych przedmiotach promuj¹cych
Gminê Krynicê-Zdrój.
3. Flagê Krynicy-Zdroju wywiesza siê:
a) przed lokalami wyborczymi podczas: wyborów prezydenta
RP, parlamentarnych, samorz¹dowych, referendów,
b) na budynku Urzêdu Miejskiego w Krynicy-Zdroju i siedzibach jednostek organizacyjnych Gminy i jednostek pomocniczych w dniach wi¹t pañstwowych i samorz¹dowych.
c) w siedzibach innych jednostek i instytucji podczas imprez
i uroczystoci organizowanych oraz wspó³organizowanych przez Gminê Krynicê-Zdrój.
§2
1. Umieszczenie herbu lub nazwy Gminy na przedmiotach przeznaczonych do obrotu handlowego lub zamieszczanie w znaku towarowym albo us³ugowym wymaga pisemnej zgody
Burmistrza Krynicy-Zdroju.
2. Zgodê, o której mowa w ust. 1, wydaje siê na oznaczony
towar lub znak towarowy (handlowy).
3. Przeniesienie tego prawa na inn¹ osobê wymaga odrêbnej
pisemnej zgody Burmistrza Krynicy-Zdroju.
4. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje siê, gdy na mocy ustawy
lub odrêbnej uchwa³y Rady Miejskiej, podjêtej na podstawie upowa¿nieñ ustawowych, zosta³ na³o¿ony obowi¹zek
u¿ycia herbu i nazwy gminy jako oznaczenia dodatkowego.
§3
1. Zgodê okrelon¹ w § 2 ust. 1 i 2 wydaje siê na czas okrelony, nie d³u¿szy jednak ni¿ dziesiêæ lat. Mo¿e byæ ona przed³u¿ona o kolejny okres dziesiêcioletni.
2. Burmistrz mo¿e wyra¿on¹ zgodê cofn¹æ lub zawiesiæ, je¿eli
uprawniony nara¿a honor lub interes gminy na szkodê albo nie zachowuje warunków, na których zgoda zosta³a udzielona lub u¿ywa go niezgodnie z przeznaczeniem.
§4
Udzielona zgoda wygasa wskutek:
1) up³ywu okresu na który zosta³a udzielona,
2) zrzeczenia siê uprawnionego do korzystania z herbu i nazwy Gminy,
3) zaprzestania przez uprawnionego dzia³alnoci, z któr¹ zgoda by³a zwi¹zana,
4) przeniesienia prawa do u¿ywania nazwy gminy bez zgody
Burmistrza na osobê trzeci¹,
5) wyganiêcia prawa ochronnego na znak towarowy, je¿eli
takiego prawa udzielono zgodnie z ustaw¹ z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo w³asnoci przemys³owej (t.j. Dz. U z 2003 r.
Nr 119 poz. 1117 ze zm.).
§5
1. Udzielenie zgody, o której mowa w § 2 ust. 1 nastêpuje odp³atnie, z zastrze¿eniem ust. 2.

Poz. 1458, 1459

2. Burmistrz mo¿e postanowiæ, ¿e udzielenie zgody nastêpuje
nieodp³atnie, je¿eli udzielana jest ona gminnym jednostkom
organizacyjnym, spó³kom, w których gmina posiada udzia³y
przekraczaj¹ce 50%, fundacjom, w których gmina jest fundatorem, zwi¹zkom miêdzygminnym i stowarzyszeniom
gmin, których gmina jest cz³onkiem, organizacjom po¿ytku
publicznego i placówkom owiatowym prowadz¹cym dzia³alnoæ na terenie Gminy Krynicy-Zdroju.
3. Wyra¿enie zgody przez Burmistrza stanowi podstawê do zawarcia umowy okrelaj¹cej wzajemne prawa i obowi¹zki
stron, w tym zasady odp³atnoci.
§6
1. Przepisy uchwa³y maj¹ odpowiednie zastosowanie do pos³ugiwania siê herbem lub jego znakiem graficznym i nazw¹
gminy w innych celach ni¿ okrelonych w § 2 ust. 1.
2. Przepis ust. 1 nie ma zastosowania, gdy obowi¹zek pos³ugiwania siê herbem wynika ze Statutu Gminy lub innych
uchwa³ organów gminy podjêtych w szczególnoci na podstawie dekretu z dnia 7 grudnia 1955 r. o godle i barwach
Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej oraz o pieczêciach pañstwowych (Dz. U. Nr 47 poz. 314 z pón. zm.).
§7
Traci moc Uchwa³a Nr XXXVIII/355/93 Rady Gminy Uzdrowiskowej Krynica z dnia 14 lipca 1993 r. w sprawie zasad wyra¿ania zgody na pos³ugiwanie siê herbem lub nazw¹ Gminy.
§8
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady: J. Cisek
1459
Uchwa³a Nr XVIII/123/2004
Rady Gminy Limanowa
z dnia 29 kwietnia 2004 r.
w sprawie ustalenia wysokoci op³aty za zajêcie 1 m2 pasa
drogowego na cele niezwi¹zane z budow¹, przebudow¹,
remontem i ochron¹ dróg.
Na podstawie art. 40 ust. 8 i ust. 9 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838
i Nr 86 poz. 958; z 2001 r. Nr 125 poz. 1371; z 2002 r. Nr 25
poz. 253, Nr 41 poz. 365, Nr 62 poz. 554, Nr 74 poz. 676, Nr 89
poz. 804, Nr 113 poz. 984 i Nr 216 poz. 1826 oraz z 2003 r. Nr 80
poz. 717 i 721, Nr 200 poz. 1953 i Nr 217 poz. 1953), w zwi¹zku
art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 i art. 42
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558,
Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806 oraz z 2003 r.
Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568), uchwala siê, co nastêpuje:
§1
Uchwa³a okrela stawki op³at za zajêcie pasa drogowego
dróg zarz¹dzanych przez Wójta Gminy Limanowa, zwanych
dalej "drogami gminnymi", na cele niezwi¹zane z budow¹, przebudow¹, remontem, utrzymaniem i ochron¹ dróg, dotycz¹ce:
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1) prowadzenia robót w pasie drogowym;
2) umieszczania w pasie drogowym urz¹dzeñ infrastruktury
technicznej niezwi¹zanych z potrzebami zarz¹dzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, z wyj¹tkiem urz¹dzeñ
wodoci¹gowych i kanalizacyjnych;
3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych
niezwi¹zanych z potrzebami zarz¹dzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam;
4) zajêcia pasa drogowego na prawach wy³¹cznoci w celach
innych ni¿ wymienione w pkt 1 -3.
§2
1. Za zajêcie 1 m2 powierzchni jezdni pasa drogowego drogi
gminnej w celach, o których mowa w § 1 pkt 1 i 4, ustala siê
nastêpuj¹ce stawki op³at za ka¿dy jeden dzieñ zajêcia:
1) przy zajêciu jezdni do 20% szerokoci - 1 z³,
2) przy zajêciu jezdni powy¿ej 20% do 50% szerokoci - 2 z³,
3) przy zajêciu jezdni powy¿ej 50% do ca³kowitego zajêcia
jezdni - 3 z³.
2. Stawkê okrelon¹ w ust. 1 pkt 1 stosuje siê odpowiednio
do poboczy, chodników, placów, zatok postojowych i autobusowych, cie¿ek rowerowych i ci¹gów pieszych.
3. Dla elementów pasa drogowego nie wymienionych w ust. 1
i 2 ustala siê stawkê op³at za ka¿dy dzieñ zajêcia 1 m2 pasa
drogowego drogi gminnej w wysokoci 0,50 z³.
4. Zajêcie pasa drogowego przez okres krótszy ni¿ 24 godziny
jest traktowane, jak zajêcie pasa drogowego przez 1 dzieñ.
§3
1. Za zajêcie pasa drogowego w przypadku, o którym mowa
w § 1 pkt 2, ustala siê nastêpuj¹ce roczne stawki op³at
za 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajêtego przez rzut poziomy umieszczanego urz¹dzenia:
1) poza obszarem zabudowanym - 4 z³,
2) w obszarze zabudowanym - 10 z³,
3) na drogowym obiekcie in¿ynierskim - 80 z³.
2. Roczne stawki op³at, w wysokoci okrelonej w ust. 1, obejmuj¹ pe³ny rok kalendarzowy umieszczenia urz¹dzenia w pasie drogowym. Za niepe³ny rok kalendarzowy wysokoæ
rocznych stawek op³at obliczana jest proporcjonalnie do liczby miesiêcy umieszczenia urz¹dzenia w pasie drogowym.
§4
Za zajêcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej w przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 3, ustala siê nastêpuj¹ce stawki op³at za ka¿dy jeden dzieñ zajêcia:
1) przez rzut poziomy obiektu handlowego lub us³ugowego:
a) poza terenem zabudowanym - 0,40 z³,
b) w terenie zabudowanym - 0,50 z³,
2) przez rzut poziomy innych obiektów - 0,30 z³.
3) przez rzut poziomy reklamy - 1 z³.
§5
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Limanowa.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy: J. Oleksy

Poz. 1459, 1460
1460
Uchwa³a Nr XIII/94/2004
Rady Gminy Nowe Brzesko
z dnia 29 marca 2004 r.

w sprawie likwidacji Szko³y Filialnej w Kucharach podporz¹dkowanej organizacyjnie Szkole Podstawowej w Sieros³awicach.
Na podstawie art. 59 ust. 1, 2, 3 ustawy z dnia 7 wrzenia
1991 r. o systemie owiaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329
z pón. zm.), w zwi¹zku z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 z pón. zm.) oraz Postanowieniem Ma³opolskiego
Kuratora Owiaty w Krakowie z dnia 9 lutego 2004 r. znak:
KOVAS014/247/2003/EK dotycz¹cego wyra¿enia pozytywnej
opinii w sprawie likwidacji z dniem 31 sierpnia 2004 r. Szko³y
Filialnej w Kucharach podporz¹dkowanej organizacyjnie Szkole Podstawowej w Sieros³awicach, Rada Gminy Nowe Brzesko uchwala, co nastêpuje:
§1
Likwiduje siê z dniem 31 sierpnia 2004 r. Szko³ê Filialn¹ z klasami I-III i oddzia³em przedszkolnym w Kucharach podporz¹dkowan¹ organizacyjnie Szkole Podstawowej w Sieros³awicach.
§2
Uczniom z obwodu Szko³y Filialnej w Kucharach zapewnia
siê naukê w Szkole Podstawowej w Sieros³awicach.
§3
Dokumentacjê Szko³y Filialnej w Kucharach, w tym dokumentacjê przebiegu nauczania przejmuje Szko³a Podstawowa
w Sieros³awicach.
§4
Likwidacjê Szko³y Filialnej w Kucharach przeprowadzi dyrektor Szko³y Podstawowej w Sieros³awicach i kierownik Szko³y Filialnej w Kucharach ³alcznie z inwentaryzacj¹ sk³adników
maj¹tkowych na dzieñ 31 sierpnia 2004 r.
§5
Trac¹ moc: uchwa³a Nr VII/33/99 Rady Gminy Nowe Brzesko z dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie przekszta³cenia Szko³y
Podstawowej w Kucharach i uchwa³a Nr VIII/61/2003 Rady
Gminy Nowe Brzesko w sprawie zawieszenia funkcjonowania
Szko³y Filialnej w Kucharach podporz¹dkowanej organizacyjnie Szkole Podstawowej w Sieros³awicach, z dniem 31 sierpnia 2004 r.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego, z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 wrzenia 2004 r.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: J. Zawartka
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1461
Uchwa³a Nr XIII/95/2004
Rady Gminy Nowe Brzesko
z dnia 29 marca 2004 r.
w sprawie likwidacji oddzia³u przedszkolnego w Rudnie
Dolnym podporz¹dkowanego organizacyjnie Szkole Podstawowej w Nowym Brzesku.
Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r.
o systemie owiaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329 z pón. zm.),
w zwi¹zku z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 z pón. zm.) oraz Postanowieniem Ma³opolskiego
Kuratora Owiaty w Krakowie z dnia 9 lutego 2004 r. znak:
SA.I.014/16/2004 /EK dotycz¹cego wyra¿enia pozytywnej opinii w sprawie likwidacji z dniem 31 sierpnia 2004 r. oddzia³u
przedszkolnego w Rudnie Dolnym podporz¹dkowanego organizacyjnie Szkole Podstawowej w Nowym Brzesku, Rada Gminy Nowe Brzesko uchwala, co nastêpuje:
§1
Likwiduje siê z dniem 31 sierpnia 2004 r. oddzia³ przedszkolny w Rudnie Dolnym podporz¹dkowany organizacyjnie
Szkole Podstawowej w Nowym Brzesku.
§2

Poz. 1461, 1462, 1463

Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r.
o systemie owiaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329 z pón. zm.),
w zwi¹zku z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 z pón. zm.) oraz pozytywnej opinii Ma³opolskiego
Kuratora Owiaty w sprawie planowanej sieci przedszkola i oddzia³ów przedszkolnych w Gminie Nowe Brzesko wyra¿onej
w pimie Nr SA.I.014/16/2004/EK z dnia 9 lutego 2004 r., Rada
Gminy Nowe Brzesko uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê sieæ prowadzonych przez Gminê Nowe Brzesko
od 1 wrzenia 2004 r. publicznego przedszkola i oddzia³ów przedszkolnych w szko³ach podstawowych wed³ug za³¹cznika Nr 1
do uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego, z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 wrzenia 2004 r.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy: J. Zawartka

Zapewnia siê dzieciom szecioletnim z Rudna Dolnego dowóz autobusem szkolnym do Przedszkola w Nowym Brzesku.

Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr XIII/96/2004
Rady Gminy Nowe Brzesko
z dnia 29 marca 2004 r.

§3
Likwidacjê oddzia³u przedszkolnego w Rudnie Dolnym
przeprowadzi Dyrektor Szko³y Podstawowej w Nowym Brzesku ³¹cznie z inwentaryzacj¹ sk³adników maj¹tkowych na dzieñ
31 sierpnia 2004 r. i przeka¿e organowi prowadz¹cemu.
§4
Traci moc § 1 lit. B uchwa³y Nr XXV/151/2001 Rady Gminy
Nowe Brzesko z dnia 23 lutego 2001 r. w sprawie likwidacji Szko³y
Filialnej w Rudnie Dolny podporz¹dkowanej organizacyjnie Szkole
Podstawowej w Nowym Brzesku z dniem 31 sierpnia 2004 r.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego, z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 wrzenia 2004 r.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy: J. Zawartka
1462
Uchwa³a Nr XIII/96/2004
Rady Gminy Nowe Brzesko
z dnia 29 marca 2004 r.
w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminê
Nowe Brzesko publicznego przedszkola i oddzia³ów przedszkolnych w szko³ach podstawowych.

Sieæ prowadzonych przez Gminê Nowe Brzesko
publicznego przedszkola i oddzia³ów przedszkolnych
w szko³ach podstawowych.
Przedszkole
1. Przedszkole Samorz¹dowe w Nowym Brzesku.
Do oddzia³u przedszkolnego dla dzieci szecioletnich w przedszkolu uczêszczaj¹ dzieci z obwodu Szko³y Podstawowej
w Nowym Brzesku.
Oddzia³u przedszkolne:
1. Oddzia³ przedszkolny w Szkole Podstawowej w Mniszowie.
2. Oddzia³ przedszkolny w Szkole Podstawowej w Sieros³awicach.
3. Oddzia³ przedszkolny ³¹czony z kl. I w Szkole Filialnej w Gruszowie, podporz¹dkowanej organizacyjnie Szkole Podstawowej w Nowym Brzesku.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy: J. Zawartka
1463
Uchwa³a Nr XIII//97/2004
Rady Gminy Nowe Brzesko
z dnia 29 marca 2004 r.
w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminê Nowe
Brzesko publicznych szkó³ podstawowych i gimnazjów.
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Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r.
o systemie owiaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329 z pón. zm.),
w zwi¹zku z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 z pón. zm.) oraz pozytywnej opinii Ma³opolskiego
Kuratora Owiaty w sprawie planowanej publicznych szkó³
podstawowych i gimnazjów w Gminie Nowe Brzesko wyra¿onej w pimie Nr SA.I.014/16/2004/EK z dnia 9 lutego 2004 r.,
Rada Gminy Nowe Brzesko uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê sieæ prowadzonych przez Gminê Nowe Brzesko
od 1 wrzenia 2004 r. publicznych szkó³ podstawowych i gimnazjów wed³ug za³¹cznika Nr 1 do uchwa³y.
§2
Wykonanie Uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Nowe
Brzesko.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego, z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 wrzenia 2004 r.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy: J. Zawartka
Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr XIII/97/2004
Rady Gminy Nowe Brzesko
z dnia 29 marca 2004 r.
Sieæ prowadzonych przez Gminê Nowe Brzesko
publicznych szkó³ podstawowych i gimnazjów:
Szko³y podstawowe
1. Szko³a Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Nowym Brzesku.
2. Szko³a Filialna w Gruszowie z kl. I-III (podporz¹dkowana organizacyjnie Szkole Podstawowej w Nowym Brzesku).
3. Szko³a Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Mniszowie.
4. Szko³a Podstawowa w Sieros³awicach.
Gimnazja
1. Gimnazjum w Nowym Brzesku.
2. Gimnazjum w Mniszowie.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy: J. Zawartka

1464
Uchwa³a Nr XIII/98/2004
Rady Gminy Nowe
z dnia 29 marca 2004 r.
w sprawie zmiany uchwa³y Nr VII/28/99 Rady Gminy Nowe
Brzesko z dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie przekszta³cenia
Szko³y Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Nowym
Brzesku.

Poz. 1463, 1464, 1465

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r.
o systemie owiaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329 z pón. zm.)
oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591
z pón. zm.), Rada Gminy Nowe Brzesko uchwala, co nastêpuje:
§1
A. § 2 uchwa³y Nr VII/28/99 Rady Gminy Nowe Brzesko z dnia
26 lutego 1999 r. w sprawie przekszta³cenia Szko³y Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Nowym Brzesku otrzymuje
brzmienie:
"Obwód Szko³y Podstawowej w Nowym Brzesku obejmuje
miejscowoci:
 Nowe Brzesko,
 Hebdów (oprócz nr 178, 81),
 mi³owice nr 85, 104,
 Gruszów,
 P³awowice,
 Rudno Dolne,
 Przybys³awice nr 27".
B. § 4 otrzymuje brzmienie: "Wykonanie uchwa³y powierza siê
Dyrektorowi Szko³y Podstawowej w Nowym Brzesku i Wójtowi Gminy".
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego, z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 wrzenia 2004 r.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy: J. Zawartka

1465
Uchwa³a Nr XIII/99/2004
Rady Gminy Nowe Brzesko
z dnia 29 marca 2004 r.
w sprawie zmiany uchwa³y Nr VII/29/99 Rady Gminy Nowe
Brzesko z dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie przekszta³cenia
Szko³y Podstawowej w Mniszowie.
Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r.
o systemie owiaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329 z pón. zm.)
oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591
z pón. zm.), Rada Gminy Nowe Brzesko uchwala, co nastêpuje:
§1
A. § 2 uchwa³y Nr VII/29/99 Rady Gminy Nowe Brzesko z dnia
26 lutego 1999 r. w sprawie przekszta³cenia Szko³y Podstawowej w Mniszowie otrzymuje brzmienie:
"Obwód Szko³y Podstawowej w Mniszowie obejmuje miejscowoci:
 Mniszów,
 Mniszów Kolonia,
 Przybys³awice,
 Szpitary (oprócz nr 19, 20, 23, 25, 27),
 Grêbocin,
 P³awowice nr 53,
 Hebdów nr 81,178".
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B. § 4 otrzymuje brzmienie: "Wykonanie uchwa³y powierza siê
Dyrektorowi Szko³y Podstawowej w Mniszowie i Wójtowi
Gminy.".
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego, z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 wrzenia 2004 r.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy: J. Zawartka
1466
Uchwa³a Nr XIII/100/2004
Rady Gminy Nowe Brzesko
z dnia 29 marca 2004 r.
w sprawie zmiany uchwa³y Nr VII/34/99 Rady Gminy Nowe
Brzesko z dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie za³o¿enia Gimnazjum w Nowym Brzesku.
Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r.
o systemie owiaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329 z pón. zm.)
oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591
z pón. zm.), Rada Gminy Nowe Brzesko uchwala, co nastêpuje:
§1
A. § 2 uchwa³y Nr VII/34/99 Rady Gminy Nowe Brzesko z dnia
26 lutego 1999 r. w sprawie za³o¿enia Gimnazjum w Nowym Brzesku otrzymuje brzmienie:
"Obwód Gimnazjum w Nowym Brzesku obejmuje miejscowoci:
 Nowe Brzesko,
 Hebdów (bez nr 178),
 Gruszów,
 Rudno Dolne,
 Szpitary nr 23,
 P³awowice,
 Przybys³awice nr 27,
 mi³owice nr 84, 85, 103".
B. § 4 otrzymuje brzmienie: "Wykonanie uchwa³y powierza siê
Dyrektorowi Gimnazjum w Nowym Brzesku i Wójtowi Gminy.".
§2
Uchwa³a wchodzi w typie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego, z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 wrzenia 2004 r.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy: J. Zawartka
1467
Uchwa³a Nr XIII/101/2004
Rady Gminy Nowe Brzesko
z dnia 29 marca 2004 r.
w sprawie zmiany uchwa³y Nr VII/35/99 Rady Gminy Nowe
Brzesko z dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie za³o¿enia Gimnazjum w Mniszkowie.

Poz. 1465, 1466, 1467, 1468

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r.
o systemie owiaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329 z pón. zm.)
oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591
z pón. zm.), Rada Gminy Nowe Brzesko uchwala, co nastêpuje:
§1
A. § 2 uchwa³y Nr VII/35/99 Rady Gminy Nowe Brzesko z dnia
26 lutego 1999 r. w sprawie za³o¿enia Gimnazjum w Mniszowie otrzymuje brzmienie:
"Obwód Gimnazjum w Mruszowie obejmuje miejscowoci:
 Mniszów,
 Mniszów Kolonia,
 Przybys³awice,
 Szpitary (oprócz nr 19, 20, 23, 25, 27),
 Grêbocin,
 Sieros³awice,
 mi³owice,
 Kuchary,
 Majkowice,
 Hebdów nr 178,
 P³awowice nr 53".
B. § 4 otrzymuje brzmienie: "Wykonanie uchwa³y powierza siê
Dyrektorowi Gimnazjum w Mniszowie i Wójtowi Gminy.".
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego, z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 wrzenia 2004 r.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy: J. Zawartka
1468
Uchwa³a Nr XIII/102/2004
Rady Gminy Nowe Brzesko
z dnia 29 marca 2004 r.
w sprawie zmiany uchwa³y Nr XVI/94/2000 Rady Gminy
Nowe Brzesko z dnia 24 lutego 2000 r. w sprawie przekszta³cenia publicznych szecioklasowych Szkó³ Podstawowych w Gruszowie i Rudnie Dolnym w Szko³y Filialne
Szko³y Podstawowej w Nowym Brzesku.
Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r.
o systemie owiaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329 z pón. zm.)
oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591
z pón. zm.), Rada Gminy Nowe Brzesko uchwala, co nastêpuje:
§1
A. § 2 uchwa³y Nr XVI/94/2000 Rady Gminy Nowe Brzesku
z dnia 24 lutego 2000 r. otrzymuje brzmienie:
"Obwód Szko³y Filialnej w Gruszowie obejmuje miejscowoci:
 Gruszów,
 P³awowice".
W Szkole Filialnej w Gruszowie funkcjonuje kl. I ³¹czona z oddzia³em przedszkolnym dzieci szecioletnich.
B. § 6 otrzymuje brzmienie: "Wykonanie uchwa³y powierza siê
Dyrektorowi Szko³y Podstawowej w Nowym Brzesku i Wójtowi Gminy.".
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Poz. 1468, 1469, 1470, 1471

§2

§1

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego, z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 wrzenia 2004 r.

Dokonaæ zmian w podziale na obwody g³osowania dokonanego uchwa³¹ Nr 33/XLIV/02 Rady Miasta NowegoTargu z dnia
26 czerwca 2002 r. w zwi¹zku ze zmian¹ liczby mieszkañców
w obwodzie Nr 1 w sposób nastêpuj¹cy: W za³¹czniku do uchwa³y
Rady Miasta z dnia 26 czerwca 2002 r. Nr 33/XLIV/02 wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1. W okrêgu wyborczym Nr 1 - obwód g³osowania Nr 1 w kolumnie 3 skrela siê wyrazy "ul. w. Anny od Nr 95 do koñca"
i dopisuje siê ulice: "Halikowskiego i Ustronie Górne" a w kolumnie 5 liczbê ludnoci "2.950" zastêpuje siê liczb¹ 2.910.
2. W okrêgu wyborczym Nr 1 - obwód g³osowania Nr 3 w kolumnie 3 wyrazy "ul. w. Anny od Nr 1 do 94" zastêpuje siê
wyrazami "ul. w. Anny" a w kolumnie 5 liczb¹ ludnoci
"2.623" zastêpuje siê liczb¹ 2.864.
3. W okrêgu wyborczym Nr 2 - obwód g³osowania Nr 7 w kolumnie 3 dodaje siê ulicê "Po Wale".

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: J. Zawartka
1469
Uchwa³a Nr XIII/103/2004
Rady Gminy Nowe Brzesko
z dnia 29 marca 2004 r.
w sprawie zmiany uchwa³y Nr VII/32/99 Rady Gminy Nowe
Brzesko z dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie przekszta³cenia
Szko³y Podstawowej w Sieros³awicach.
Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 wrzenia
1991 r. o systemie owiaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329
z pón. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 z pón. zm.), Rada Gminy Nowe Brzesko uchwala,
co nastêpuje:
§1
A. § 2 uchwa³y Nr VII/32/99 Rady Gminy Nowe Brzesko z dnia
26 lutego 1999 r. w sprawie przekszta³cenia Szko³y Podstawowej w Sieros³awicach otrzymuje brzmienie:
"Obwód Szko³y Podstawowej w Sieros³awicach obejmuje
miejscowoci:
 Sieros³awice,
 mi³owice (oprócz nr 85, 104),
 Kuchary,
 Majkowice".
B. § 4 otrzymuje brzmienie: "Wykonanie uchwa³y powierza siê
Dyrektorowi Szko³y Podstawowej w Sieros³awicach i Wójtowi Gminy.".
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego, z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 wrzenia 2004 r.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy: J. Zawartka
1470
Uchwa³a Nr 37/XVII/2004
Rady Miasta w Nowym Targu
z dnia 29 kwietnia 2004 r.
w sprawie zmian w podziale na obwody g³osowania.
Na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r.
Ordynacja Wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw (t.j. Dz. U. 2003 r. Nr 159 poz. 1547 z pón. zm.)
oraz art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. Ordynacja Wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25
poz. 219), Rada Miasta na wniosek Burmistrza Miasta postanawia:

§2
Wykonanie uchwa³y zleca siê Burmistrzowi Miasta.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego
oraz podaniu do publicznej wiadomoci w sposób zwyczajowo
przyjêty.
Przewodnicz¹cy Rady: Z. Siêka
1471
Uchwa³a Nr XV/117/04
Rady Gminy w Owiêcimiu
z dnia 18 lutego 2004 r.
w sprawie nadawania godnoci honorowego obywatela
Gminy Owiêcim.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 z pón. zm.), Rada Gminy w Owiêcimiu uchwala,
co nastêpuje:
§1
Uchwala siê nadawanie godnoci "honorowego Obywatela Gminy Owiêcim" którego zasady okrela Regulamin nadawania "Honorowego Obywatela Gminy Owiêcim" stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y zleca siê Wójtowi Gminy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy: J. Fabia
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Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr XV/117/04
Rady Gminy w Owiêcimiu
z dnia 18 lutego 2004 r.
REGULAMIN NADAWANIA GODNOCI
HONOROWEGO OBYWATELA GMINY OWIÊCIM

§7
Pozbawienie godnoci "Honorowego Obywatela Gminy Owiêcim" nastêpuje na wniosek Przewodnicz¹cego Rady Gminy w drodze uchwa³y podjêtej wiêkszoci¹ 2/3 g³osów wybranych radnych.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy: J. Fabia

§1
Tytu³ "Honorowy Obywatel Gminy Owiêcim" jest wyrazem najwy¿szego wyró¿nienia i uznania Rady Gminy.
Nadawany jest przez Radê osobom szczególnie zas³u¿onym
dla Gminy Owiêcim, a tak¿e wybitnym osobistociom, obywatelom polskim i cudzoziemcom. Tej samej osobie mo¿e byæ
nadany tylko jeden raz. Tytu³ Honorowego Obywatela mo¿e
byæ nadany równie¿ pomiertnie.
§2
1. Z wnioskiem o nadanie tytu³u "Honorowy Obywatel Gminy
Owiêcim" mog¹ wystêpowaæ:
1) Przewodnicz¹cy Rady,
2) komisje Rady,
3) Wójt
2. Pisemny wniosek o nadanie Honorowego Obywatela powinien zawieraæ dane wg wzoru stanowi¹cego za³¹cznik Nr 1
do niniejszego Regulaminu.
§3
1. Powo³uje siê Kapitu³ê Honorow¹ w sk³adzie:
1) Przewodnicz¹cy Rady Gminy,
2) Wójt Gminy,
3) Trzech cz³onków powo³anych przez Radê Gminy na okres
kadencji sporód Radnych Gminy Owiêcim
2. Do kompetencji Kapitu³y Honorowej nale¿y:
1) przyjmowanie wniosków o nadanie tytu³u Honorowego
Obywatela Gminy Owiêcim,
2) zaopiniowanie i przedstawienie z³o¿onych wniosków Radzie Gminy w Owiêcimiu.
§4
Po uzyskaniu pozytywnej opinii Kapitu³y Honorowej, Przewodnicz¹cy Rady kieruje wniosek do Wójta Gminy celem przygotowania stosownego projektu uchwa³y.
§5
1. Wrêczenie aktu nadania Honorowego Obywatela Gminy
Owiêcim odbywa siê na sesji Rady Gminy.
2. Osoba wyró¿niona tytu³em, o którym mowa w nin. Regulaminie, otrzymuje akt nadania tytu³u zwany dalej "Aktem nadania".
3. "Akt nadania" zawiera nastêpuj¹ce elementy:
1) oznaczenie uchwa³y,
2) imiê (imiona) i nazwisko wyró¿nionego,
3) nadany tytu³,
4) pieczêæ z herbem Gminy,
5) podpis Przewodnicz¹cego Rady Gminy.
§6
Urz¹d Gminy prowadzi ewidencjê "Ksiêgi Honorowych Obywateli Gminy Owiêcim".

Poz. 1471, 1472

Za³¹cznik Nr 1
do Regulaminu Nadawania Godnoci
Honorowego Obywatela Gminy Owiêcim
WZÓR NR 1
My /Ja ni¿ej podpisani/ podpisany, na podstawie uchwa³y Rady
Gminy w Owiêcimiu Nr ............................... w sprawie nadawania godnoci honorowego obywatela Gminy Owiêcim, wnosimy / wnoszê o nadanie godnoci Honorowego Obywatela
Pani / Panu ............................................................................................
zam. ...................................................:..................................................
lub
pomiertnie - zmar³ej / zmar³emu
.................................................................................................................
Uzasadnienie wniosku:
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
Wnioskuj¹cy:
Data .........................................

Podpis / podpisy
.......................................................
.......................................................
.......................................................

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: J. Fabia
1472
Uchwa³a Nr XVI/86/2004
Rady Gminy Szaflary
z dnia 23 lutego 2004 r.
w sprawie rodzajów wyró¿nieñ i wysokoci nagród za osi¹gniêcie wysokich wyników sportowych we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym dla zawodników
zamieszka³ych na sta³e w Gminie Szaflary oraz szczegó³owych zasad i trybu ich przyznawania.
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.), art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r.
o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81 poz. 889 z pón. zm.),
Rada Gminy Szaflary, uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Dla zawodników zamieszka³ych na sta³e w Gminie Szaflary,
za osi¹gniêcie wysokich wyników sportowych we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym mog¹ byæ przyznawane nagrody pieniê¿ne, zwane dalej "nagrodami".
2. Podstawê ustalenia wysokoci nagrody, zwanej dalej "podstaw¹" stanowi kwota minimalnego wynagrodzenia z grudnia roku poprzedzaj¹cego przyznanie nagrody.
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Poz. 1472, 1473, 1474

§2

1473

1. Nagroda dla zawodnika za osi¹gniêcie wysokiego wyniku
sportowego w dyscyplinach i konkurencjach sportowych objêtych programem igrzysk olimpijskich mo¿e byæ przyznana
w wysokoci;
1) 8-krotnoci podstawy za:
a) ustanowienie rekordu wiata,
b) zajêcie pierwszego miejsca na igrzyskach olimpijskich
lub w mistrzostwach wiata,
2) 5-krotnoci podstawy za:
a) ustanowienie rekordu Europy,
b) zajêcie pierwszego miejsca w mistrzostwach Europy,
c) zajêcie drugiego miejsca na igrzyskach olimpijskich
lub w mistrzostwach wiata,
3) 3-krotnoci podstawy za:
a) zajêcie pierwszego miejsca na mistrzostwach Polski,
b) zajêcie drugiego miejsca w mistrzostwach Europy,
c) zajêcie trzeciego miejsca na igrzyskach olimpijskich
lub w mistrzostwach wiata,
4) 2-krotnoci za zajêcie trzeciego miejsca w mistrzostwach
Europy.

Uchwa³a Nr XVII/94/2004
Rady Gminy Szaflary
z dnia 31 marca 2004 r.

§3
W przypadku osi¹gniêcia przez zawodnika w czasie tych
samych zawodów dwóch lub wiêcej wysokich wyników sportowych, o których mowa w § 2 ust. 1 przyznaje siê jedn¹ nagrodê, której wysokoæ nie mo¿e przekroczyæ 75% sumy nagród
za poszczególne osi¹gniêcia.
§4

w sprawie ustalenia najni¿szego wynagrodzenia zasadniczego i wartoci jednego punktu dla pracowników zatrudnionych w Orodku Pomocy Spo³ecznej w Szaflarach.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 z pón. zm.), w zwi¹zku z § 2 pkt 2 i § 3 ust. 3 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. Nr 61 poz. 708
z pón. zm.), Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Ustaliæ najni¿sze wynagrodzenie w pierwszej kategorii zaszeregowania tabeli miesiêcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników Orodka Pomocy Spo³ecznej w Szaflarach w wysokoci 700 z³, s³ownie: siedemset z³otych 00/100.
2. Dla potrzeb ustalenia miesiêcznych stawek wynagrodzenia
zasadniczego pracowników, o których mowa w ust. 1 przyj¹æ
wartoæ punktu w wysokoci 6,00 z³, s³ownie: szeæ z³otych.
§2
Wykonanie uchwa³y zleca siê Wójtowi Gminy.

Wyró¿nieniami dla zawodników przyznawanymi za osi¹gniêcie wysokich wyników sportowych we wspó³zawodnictwie
miêdzynarodowym lub krajowym, zwanymi dalej "wyró¿nieniami", s¹ puchary i dyplomy.

Traci moc regulamin wynagradzania pracowników Orodka Pomocy Spo³ecznej w Szaflarach z dnia 29 listopada 1999 r.

§5

§4

Wyró¿nienia mog¹ byæ przyznane zawodnikom, którzy:
1) ustanowili rekord Polski,
2) zajêli pierwsze, drugie lub trzecie miejsce w mistrzostwach Polski.

1. Uchwa³a podlega publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.
2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 maja 2004 r.

§6
1. Wójt Gminy przyznaje nagrody i wyró¿nienia:
1) zawodnikom - z w³asnej inicjatywy lub na wniosek przedstawiciela spo³ecznoci lokalnej.
2. Wniosek o przyznanie nagrody lub wyró¿nienia sk³ada siê
w roku kalendarzowym, w którym wysoki wynik sportowy
zosta³ uzyskany przez zawodnika.
3. We wniosku podaje siê dane osobowe zawodnika oraz uzyskane przez niego wyniki sportowe.
§7
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§8
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady: M. Zagórska

§3

Przewodnicz¹cy Rady: M. Zagórska
1474
Uchwa³a Nr XVII/95/2004
Rady Gminy Szaflary
z dnia 31 marca 2004 r.
w sprawie ustalenia najni¿szego wynagrodzenia zasadniczego i wartoci jednego punktu dla pracowników zatrudnionych w Gminnym Zak³adzie Komunalnym w Szaflarach.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 z pón. zm.), w zwi¹zku z § 2 pkt 2 i § 3 ust. 3 rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000r. w sprawie zasad
wynagradzania i wymagañ kwalifikacyjnych pracowników samorz¹dowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych
jednostek samorz¹du terytorialnego (Dz. U. Nr 61 poz. 708
z pón. zm.), na wniosek Kierownika Gminnego Zak³adu Komunalnego w Szaflarach, Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
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Poz. 1474, 1475, 1476

§1

1476

1. Ustala siê najni¿sze wynagrodzenie w pierwszej kategorii
zaszeregowania tabeli miesiêcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w Gminnym Zak³adzie Komunalnym w Szaflarach w wysokoci
700 z³, s³ownie: siedemset z³otych 00/100.
2. Dla potrzeb ustalenia miesiêcznych stawek wynagrodzenia
zasadniczego pracowników, o których mowa w ust. 1, ustala
siê wartoæ punktu w wysokoci 6,00 z³, s³ownie: szeæ z³otych.

Uchwa³a Nr XIV/151/04
Rady Miejskiej w ¯abnie
z dnia 27 lutego 2004 r.

§2
Wykonanie uchwa³y zleca siê Wójtowi Gminy.
§3
Traci moc regulamin wynagradzania pracowników w Gminnym Zak³adzie Komunalnym w Szaflarach.
§4
1. Uchwa³a podlega publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.
2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 maja 2004 r.
Przewodnicz¹cy Rady: M. Zagórska
1475
Uchwa³a Nr XV/145/04
Rady Gminy w Szczucinie
z dnia 26 lutego 2004 r.

w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania op³at za kszta³cenie nauczycieli oraz specjalnoci
i form kszta³cenia na które dofinansowanie jest przeznaczone.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 i art. 41
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pón. zm.) oraz § 7 rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca
2002 r. w sprawie podzia³u rodków na wsparcie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiêdzy bud¿ety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego, dofinansowanych ze rodków wyodrêbnionych w bud¿etach organów
prowadz¹cych szko³y, wojewodów, ministra w³aciwego
do spraw owiaty i wychowania oraz szczegó³owych kryteriów i trybu przyznawania tych rodków (Dz. U. Nr 46 poz. 430),
Rada Miejska w ¯abnie uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê maksymaln¹ kwotê dofinansowania op³at
za kszta³cenie pobrane przez szko³y wy¿sze i zak³ady kszta³cenia nauczycieli w wysokoci 700,00 z³ jednorazowo.
§2

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r.
o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9 poz. 43 z pón. zm.),
art. 19 ust. 2 pkt 2, ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z pón. zm.),
art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pon. zm.), Rada
Gminy w Szczucinie uchwala, co nastêpuje:

Ustala siê nastêpuj¹ce specjalnoci na które dofinansowanie bêdzie przyznane:
 filologia angielska,
 filologia niemiecka,
 informatyka,
 przyroda,
 wiedza o spo³eczeñstwie,
 pedagogika opiekuñcza,
 zarz¹dzanie w owiacie,
 muzyka sztuka,
 bibliotekoznawstwo,
 oligofrenopedagogika,
 chemia.

§1

§3

Wprowadza siê zmianê do § 1 uchwa³y Nr XII/107/03 Rady
Gminy w Szczucinie z dnia 30.10.2003 r. w sprawie likwidacji Zak³adu Remontowe - Budowlanego przy Urzêdzie Gminy Szczucin
polegaj¹c¹ na skreleniu z § 1 zapisu "z dniem 31 grudnia 2003 r."
W zwi¹zku z tym § 1 tej uchwa³y otrzymuje brzmienie: "Likwiduje siê
Zak³ad Remontowe Budowlany przy Urzêdzie Gminy w Szczucinie".

Ustala siê formy kszta³cenia na które dofinansowanie bêdzie przyznawane:
 studia podyplomowe,
 kursy kwalifikacyjne,
 studia wy¿sze uzupe³niaj¹ce (licencjat, magisterskie).

w sprawie zmiany do uchwa³y w sprawie likwidacji Zak³adu
Remontowo-Budowlanego przy Urzêdzie Gminy w Szczucinie.

§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Szczucin.
§3
Uchwa³a wchodzi w rycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy: J. Szarek

§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi ¯abna.
§5
Traci moc uchwa³a Nr V/50/03 Rady Miejskiej a ¯abnie z dnia
17 lutego 2003 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty
dofinansowania op³at za kszta³cenie nauczycieli oraz specjalnoci form kszta³cenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.
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§6

1478

Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego i wchodzi w ¿ycie 14 dni od dnia
og³oszenia.

Zarz¹dzenie Nr 0152/6/2004
Wójta Gminy Kamienica
z dnia 31 marca 2004 r.

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej w ¯abnie: K. Wójcik

1477
Uchwa³a
Okrêgowej Komisji Wyborczej Nr 10 w Krakowie
z dnia 10 maja 2004 r.
Na podstawie art. 19 ust. 2 w zwi¹zku z art. 42 ust. 2 ustawy
z dnia 23 stycznia 2004 r. - Ordynacja wyborcza do Parlamentu
Europejskiego (Dz. U. Nr 25 poz. 219), Okrêgowa Komisja Wyborcza Nr 10 w Krakowie, wykonuj¹c zadania Rejonowej Komisji Wyborczej w Krakowie uchwala, co nastêpuje:
§1
W celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarz¹dzonych na dzieñ 13 czerwca 2004 roku,
w zwi¹zku z zaistnieniem przes³anek, o których mowa w art. 30
ust. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza
do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46 poz. 499 z pón. zm.), tworzy siê nastêpuj¹ce obwody g³osowania:
 na terenie Gminy Chrzanów:
 obwód g³osowania nr 27 w Domu Pomocy Spo³ecznej
w P³azie,
 obwód g³osowania nr 28 w Zak³adzie Opiekuñczo - Leczniczym w Chrzanowie przy ul. l¹skiej 62a,
 obwód g³osowania nr 29 w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie przy ul. Topolowej 16,
 na terenie Gminy Koniusza:
 obwód g³osowania nr 7 w Domu Pomocy Spo³ecznej
w £yszkowicach.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta
i Gminy Chrzanów oraz Wójtowi Gminy Koniusza.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.

Piotr Lechowski
Tomasz Szymañski
Kamil Grzesik
Bogdan Popielarczyk
Krystian Serzysko

w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego dla Urzêdu Gminy w Kamienicy.
Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz. 1591 oraz z 2002 r.
Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271
oraz 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568),
zarz¹dzam, co nastêpuje:
§1
1. W Zarz¹dzeniu Nr O152/1/ 2003 z dnia 15 grudnia 2003 r.
Wójta Gminy Kamienica w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego dla Urzêdu Gminy w Kamienicy (Dz. Urz. Woj.
Ma³opolskiego Nr 8 poz. 113) wprowadzam nastêpuj¹ce
zmiany:
2. STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZÊDU
1) § 8 otrzymuje nowe brzmienie:
"Strukturê organizacyjn¹ Urzêdu tworz¹:
1) Kierownictwo Urzêdu:
a) Wójt -W,
b) Sekretarz Gminy- S,
c) Skarbnik Gminy - G³ówny Ksiêgowy Bud¿etu -SG,
2) Komórki organizacyjne:
a) Referat Finansowy -RF,
b) Urz¹d Stanu Cywilnego - pe³nomocnik ochrony informacji niejawnych-USC, PIN,
c) Stanowisko ds. obywatelskich i wojskowych - OW,
d) Stanowisko ds. samorz¹du - SS,
e) Stanowisko ds. organizacyjnych - 0R,
f) Stanowisko ds. gospodarki gruntami i zagospodarowania przestrzennego - GZP,
g) Stanowisko ds. rolnictwa, lenictwa i gospodarki
wodnej - RLW,
h) Stanowisko ds. ochrony rodowiska ,drogownictwa
i rozwoju gospodarczego - ODR,
i) Stanowisko ds. zamówieñ publicznych i obs³ugi informacyjno-informatycznej - ZPI,
j) Stanowisko ds. inwestycji, remontów i gospodarki
komunalnej - IGK,
k) Stanowisko ds. owiaty i spraw socjalnych - OS,
l) Stanowisko ds. funduszy strukturalnych i dzia³alnoci gospodarczej - FDG".
3. PODZIA£ ZADAÑ I KOMPETENCJI POMIÊDZY KIEROWNICTWO URZÊDU
2) § 14 otrzymuje nowe brzmienie:
"1. Skarbnik Gminy (g³ówny ksiêgowy bud¿etu) pe³ni
równoczenie obowi¹zki Kierownika Referatu Finansowego.
2. Skarbnik wykonuje zadania i obowi¹zki wynikaj¹ce
w szczególnoci z ustawy o finansach publicznych
oraz uchwa³ Rady Gminy.
3. Do zadañ i kompetencji Skarbnika nale¿y:
1) koordynowanie prac referatu, samodzielnych stanowisk pracy oraz kierowników jednostek organizacyjnych nad projektem bud¿etu,
2) opracowywanie projektu bud¿etu Gminy, przygotowywanie projektu uchwa³y bud¿etowej
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wraz z objanieniami, a tak¿e wystêpowanie z inicjatyw¹ zmiany tej uchwa³y,
3) opracowywanie uk³adu wykonawczego bud¿etu.
4) nadzorowanie realizacji bud¿etu poprzez dokonywanie bie¿¹cej analizy i informowanie wójta o stopniu jego realizacji,
5) opracowywanie projektu planu finansowego zadañ z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych
zadañ zleconych Gminie,
6) opracowywanie projektu informacji o przebiegu
wykonania bud¿etu za pierwsze pó³rocze danego
roku, projektu sprawozdania rocznego z z wykonania bud¿etu oraz innej wymaganej prawem sprawozdawczoci finansowej
7) nadzoru i przestrzegania dyscypliny finansów publicznych,
8) opracowywanie projektów zarz¹dzeñ Wójta z zakresu instrukcji przeprowadzania inwentaryzacji,
kontroli i obiegu dokumentów finansowych w Urzêdzie, obrotu drukami cis³ego zarachowania, obs³ugi kasowej w Urzêdzie zak³adowego planu kont
oraz innych w zakresie finansowym,
9) dokonywanie wewnêtrznej kontroli finansowej
w Urzêdzie i jednostkach organizacyjnych Gminy,
10) sporz¹dzanie dokumentacji finansowej w sposób
zapewniaj¹cy w³aciwy przebieg operacji gospodarczych, oraz organizowanie jej obiegu, archiwizacji i kontroli,
11) wykonywanie dyspozycji rodkami pieniê¿nymi
zgodnie z przepisami dotycz¹cymi zasad wykonywania bud¿etu, gospodarki rodkami pozabud¿etowymi i innymi bêd¹cymi w dyspozycji Gminy,
12) realizowanie ustawy o dochodach i finansach Gminy o podatkach i op³acie skarbowej oraz wszystkich innych aktów prawnych dotycz¹cych finansowej dzia³alnoci Gminy,
13) prowadzenie wymaganej przepisami prawa ewidencji rachunkowoci i sprawozdawczoci,
14) sprawowanie nadzoru i dokonywanie kontroli dokumentów finansowych pod wzglêdem formalnoprawnym, zatwierdzanie ich do wyp³aty, podpisywanie przelewów i czeków,
15) kontrasygnata czynnoci prawnych powoduj¹cych
powstanie zobowi¹zañ finansowych Gminy,
16) wykonywanie zadañ i obowi¹zków wynikaj¹cych
z art. 35 ust. 1 ustawy o finansach publicznych,
17) ewidencjonowanie sk³adników maj¹tkowych
w tym ksiêgowanie analityczne i syntetyczne,
18) opracowywania projektów uchwa³ Rady Gminy
o zobowi¹zaniach,
19) opracowywanie projektów zakresów czynnoci
dla pracowników referatu finansowego w porozumieniu z Sekretarzem Gminy,
20) wspó³praca w przygotowaniu wniosków o uzyskanie rodków z funduszy pomocowych,
21) wspó³praca z Regionaln¹ Izb¹ Obrachunkow¹,
Urzêdem Skarbowym oraz innymi instytucjami finansowymi powi¹zanymi z dzia³alnoci¹ finansow¹ Gminy,
22) kontrola podleg³ych pracowników w zakresie w³aciwoci rzeczowej Referatu,
23) wykonywanie innych zadañ wynikaj¹cych z ustawy
o samorz¹dzie gminnym, finansów publicznych, ak-
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tów wykonawczych w zakresie bud¿etu Gminy, ustaw
i uchwa³ Rady Gminy dotycz¹cych bud¿etu Gminy,
24) wykonywanie innych zadañ wynikaj¹cych z poleceñ lub upowa¿nieñ Wójta.".
5. ZAKRESY DZIA£ANIA KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH
3) § 16 otrzymuje nowe brzmienie:
"1. Referat Finansowy
Do zakresu Referatu Finansowego nale¿y planowanie, realizacja bud¿etu Gminy, wymiar i ksiêgowoæ
podatków i op³at a w szczególnoci:
1) przygotowanie projektu bud¿etu na podstawie
zebranych materia³ów,
2) opracowanie projektu uchwa³y bud¿etowej Rady
Gminy,
3) sporz¹dzanie i wykonywanie uk³adu wykonawczego bud¿etu,
4) opracowywanie projektów uchwa³ Rady oraz zarz¹dzeñ Wójta dotycz¹cych zmian w bud¿ecie,
5) opracowywanie harmonogramów wykonywania
dochodów i wydatków,
6) nadzorowanie opracowywania i realizacji planów
finansowych jednostek wykonuj¹cych bud¿et
Gminy,
7) przygotowywanie prognozy kwot d³ugu dla Regionalnej Izby Obrachunkowej i Rady Gminy,
8) przekazywania rodków dla gminnych jednostek
organizacyjnych,
9) prowadzenie ewidencji po¿yczek i kredytów,
10) przekazywanie sp³at kredytów i po¿yczek oraz nale¿nych bankom odsetek,
11) wykonywanie obowi¹zków g³ównego ksiêgowego jednostek owiatowych,
12) sporz¹dzanie list p³ac dla pracowników urzêdu
i jednostek owiatowych, list prowizji i rycza³tów,
13) prowadzenie spraw z zakresu ubezpieczeñ spo³ecznych, wiadczeñ chorobowych, macierzyñskich, zasi³ków rodzinnych, opiekuñczych oraz wychowawczych,
14) sporz¹dzanie kart wynagrodzeñ,
15) sporz¹dzanie informacji do Urzêdu Skarbowego
o dochodach pracowniczych,
16) wystawianie zawiadczeñ o wynagrodzeniach
do ustalenia kapita³u pocz¹tkowego,
17) wystawianie zawiadczeñ o wysokoci zarobków,
18) wystawianie zawiadczeñ o wynagrodzeniach
do ustalenia emerytur i rent,
19) sporz¹dzanie sprawozdañ o zatrudnieniu i wynagrodzeniach,
20) przygotowywanie dokumentów do realizacji gotówkowej i bezgotówkowej, sprawdzanie
pod wzglêdem formalnym i rachunkowym,
21) przekazywanie nale¿noci gotówkowych i bezgotówkowych,
22) prowadzenie urz¹dzeñ analitycznych i syntetycznych dochodów i wydatków bud¿etowych jednostek organizacyjnych,
23) w zakresie ksiêgowoci pozabud¿etowej:
a) prowadzenie urz¹dzeñ analitycznych i syntetycznych Zak³adowego Funduszu Socjalnych
jednostek owiatowych,
b) prowadzenie urz¹dzeñ Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i zabezpieczenia
umów,
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24) sporz¹dzanie not obci¹¿eniowych,
25) rozliczanie materia³ów budowlanych i opa³u zakupionych przez urz¹d i jednostki organizacyjne,
26) uzgadnianie wp³ywów dochodów wed³ug klasyfikacji bud¿etowej,
27) sporz¹dzanie deklaracji i rozliczanie podatku
VAT,
28) prowadzenie ewidencji sprzeda¿y towarów i us³ug
podlegaj¹cych podatkowi VAT,
29) naliczanie i przekazywanie do Urzêdu Skarbowego podatków od realizacji rachunków i sporz¹dzanie deklaracji,
30) prowadzenie ksiêgi inwentarzowej pozosta³ych
rodków trwa³ych,
31) rozliczanie inwentaryzacji,
32) prowadzenie ewidencji rodków trwa³ych
oraz prowadzenie ewidencji rodków trwa³ych w budowie,
33) sporz¹dzanie sprawozdañ z wykonania bud¿etu
jednostek bud¿etowych i bud¿etu Gminy,
34) sporz¹dzanie sprawozdañ z otrzymanych i wykonanych dotacji celowych,
35) sporz¹dzanie sprawozdañ o rodkach trwa³ych,
36) sporz¹dzanie bilansu maj¹tkowego oraz bilansu
z wykonania bud¿etu,
37) sporz¹dzanie przypisów nale¿noci bud¿etowych
od osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych,
38) ksiêgowanie podatków i op³at od osób fizycznych
i prawnych oraz jednostek organizacyjnych,
39) ksiêgowanie nale¿noci komunalnych, wystawianie faktur dotycz¹cych sprzeda¿y us³ug opodatkowanych podatkiem VAT,
40) prowadzenie kart podatków od gospodarstw rolnych, od nieruchomoci dla poszczególnych podatników,
41) wprowadzanie zmian powierzchni gruntów na podstawie zawiadomieñ Starostwa Powiatowego,
42) weryfikacja i kontrola zeznañ podatkowych,
43) przygotowywanie projektów uchwa³ w sprawach
podatków lokalnych i op³at oraz inkasentów,
44) gromadzenie materia³ów niezbêdnych do sporz¹dzania wymiaru podatkowego, tj. wysy³anie podatnikom druków deklaracji podatkowych i informacji,
45) sporz¹dzanie rejestrów wymiarowych podatków
i op³at komunalnych,
46) wysy³anie nakazów p³atniczych i faktur VAT
47) prowadzenie ulg i umorzeñ w zakresie podatków
i op³at stanowi¹cych dochody Gminy,
48) wydawanie zawiadczeñ o stanie maj¹tkowym,
zaleganiu w podatkach oraz w zakresie dochodowoci z gospodarstwa rolnego, prowadzenie rejestru zawiadczeñ,
49) wydawanie bonów paliwowych,
50) udzielania pomocy publicznej dla przedsiêbiorców
w zakresie finansowym,
51) wystawianie decyzji podatkowych,
52) wysy³anie upomnieñ zalegaj¹cym podatnikom,
53) sporz¹dzanie i ewidencjonowanie tytu³ów dla zalegaj¹cych podatników,
54) rozliczanie inkasentów z zebranych rat podatku
i obliczanie prowizji,
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55) wypisywanie dowodów wp³at dla osób p³ac¹cych
w kasie Urzêdu,
56) prowadzenie dokumentacji kasy zapomogowo po¿yczkowej pracowników Urzêdu i GOPS".
4) § 22 ust. 7 pkt 4 po wyrazie Urzêdu Gminy dodaje siê
wyrazy "jednostek organizacyjnych i GOPS".
5) § 23 ust. 8 otrzymuje nowe brzmienie:
"wspó³dzia³anie w zakresie opracowywania wniosków
(projektów) do funduszy strukturalnych".
6) § 24 ust. 9 pkt 2d otrzymuje nowe brzmienie:
"wspó³dzia³anie w zakresie opracowywania wniosków
(projektów) do funduszy strukturalnych".
7) § § 25 ust. 10 skrela siê pkt 6.
8) § 26 otrzymuje nowe brzmienie:
"11. Stanowisko ds. owiaty i spraw socjalnych, do którego obowi¹zków nale¿y:
1) prowadzenie spraw zwi¹zanych z kszta³towaniem sieci przedszkoli, szkó³ i gimnazjum na terenie Gminy, ustalania granic obwodów dla szkó³
publicznych (zak³adanie przekszta³canie i likwidacja),
2) udzielanie zezwoleñ na prowadzenie publicznych i niepublicznych placówek owiatowych
przez osoby fizyczne lub prawne, nadawanie i cofanie uprawnieñ placówkom niepublicznym
oraz prowadzenie ich ewidencji,
3) prowadzenie nadzoru w zakresie dzia³alnoci administracyjnej placówek owiatowych oraz koordynowanie zagadnieñ dotycz¹cych zajêæ pozalekcyjnych,
4) przygotowanie do zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych prowadzonych przez Gminê placówek owiatowych,
5) nadzór nad organizacj¹ dowo¿enia uczniów,
6) przygotowanie i organizowanie konkursów
na dyrektora przedszkola, szko³y i gimnazjum
oraz przygotowanie dokumentów dotycz¹cych
powierzenia stanowiska dyrektora, przygotowywania opinii o pracy dyrektorów placówek
owiatowych w zakresie nale¿¹cym do organu
prowadz¹cego,
7) prowadzenie spraw z zakresu realizacji obowi¹zku szkolnego,
8) przygotowywania prac komisji egzaminacyjnych na stopieñ nauczyciela mianowanego, prowadzenie dokumentacji dotycz¹cej awansu zawodowego nauczycieli, dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli,
9) wspó³dzia³anie z kuratorium owiaty i dyrektorami jednostek owiatowych, wspó³praca z komisjami merytorycznymi Rady, zwi¹zkami zawodowymi owiaty, organizacjami i instytucjami dzia³aj¹cymi w zakresie owiaty,
10) koordynowanie dzia³añ w zakresie organizacji
owiaty,
11) przygotowywanie projektów uchwa³, zarz¹dzeñ,
sprawozdañ, analiz i ocen w zakresie owiaty,
12) prowadzenie innych spraw nale¿¹cych do zadañ
Gminy jako organu prowadz¹cego placówki
owiatowe,
13) prowadzenia dokumentacji i urz¹dzeñ i analitycznych i syntetycznych zak³adowego funduszu
wiadczeñ socjalnych urzêdu gminy i GOPS,
14) przygotowywanie dokumentów do realizacji gotówkowej i bezgotówkowej, sprawdzania
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pod wzglêdem formalno -rachunkowym jednostek owiatowych (w tym zak³adowy fundusz
wiadczeñ socjalnych i PIT),
15) prowadzenie dokumentacji i ksiêgowoci KZP
owiaty,
16) rozliczanie artyku³ów ¿ywnociowych przedszkola,
17) sporz¹dzanie przelewów (faktur),
18) prowadzenie zestawienia obrotów i sald dla
ksiêgowoci jednostek owiatowych (konta
201),
19) prowadzenie ksi¹g inwentarzowych pozosta³ych
rodków trwa³ych jednostek owiatowych, rozliczania inwentaryzacji i uzgadniania z ksiêgowoci¹ syntetyczn¹".
9) § 27 otrzymuje nowe brzmienie:
"12. Stanowisko ds. funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i dzia³alnoci gospodarczej do którego obowi¹zków nale¿y:
1) koordynowanie spraw zwi¹zanych z Uni¹ Europejsk¹,
2) pozyskiwanie informacji na temat róde³ finansowania z funduszy strukturalnych,
3) opracowywanie wniosków (projektów) do funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,
4) koordynowanie prac z zakresu terminowego
rozliczania inwestycji realizowanych z funduszy
strukturalnych (monitoring inwestycji),
5) prowadzenie dokumentacji i obs³ugi stosunków partnerskich z gminami krajowymi i zagranicznymi,
6) dokonywanie wpisów do ewidencji dzia³alnoci
gospodarczej i wydawanie zawiadczeñ o dokonanym wpisie lub jego zmianie, wydawanie decyzji o odmowie wpisu, wykrelenia z ewidencji
dzia³alnoci gospodarczej,
7) prowadzenie ewidencji i jej udostêpnianie osobom zainteresowanych,
8) wydawanie i cofanie zezwoleñ i koncesji o ile
przepisy ustaw tak stanowi¹,
9) przyjmowanie, przechowywanie zawiadomieñ
z Krajowego Rejestru S¹dowego,
10) wspó³udzia³ w promowaniu dzia³alnoci gospodarczej i przedsiêbiorczoci, prowadzenie dzia³alnoci owiatowej i informacyjnej w tym zakresie, wspó³dzia³ania z samorz¹dem gospodarczym, oraz innymi organizacjami przedsiêbiorców,
11) wykonywanie innych zadañ okrelonych w odrêbnych przepisach,
12) prowadzenie ca³oci dokumentacji zwi¹zanej
z udzielaniem zezwoleñ do wykonywania krajowego zarobkowego przewozu osób taksówkami osobowymi oraz prowadzenie ewidencji wydawanych zezwoleñ,
13) przygotowywanie projektów uchwa³ dotycz¹cych sprzeda¿y napojów alkoholowych,
14) przygotowywanie projektów decyzji dotycz¹cych
zezwolenia na sprzeda¿ napojów alkoholowych
i prowadzenie postêpowania administracyjnego w tym zakresie,
15) zbieranie owiadczeñ o wartoci sprzeda¿y napojów alkoholowych za rok ubieg³y oraz naliczanie op³at za wa¿noæ zezwolenia za rok bie¿¹cy
i wydawanie zawiadczeñ.,
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16) wspó³dzia³anie z Gminn¹ Komisj¹ Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych w zakresie wydawania zezwoleñ na sprzeda¿ napojów alkoholowych".
10) § 26 ust. 11 Radca Prawny zastêpuje siê "§ 28 ust. 13".
11) § 27 ust. 12 Pe³nomocnik ds. Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych zastêpuje siê "§ 29 ust. 14".
6. ZASADY PODPISYWANIA PISM
12) § 28 - § 31 zastêpuje siê "§ 30 - § 33".
7. ZASADY ITRYB POSTÊPOWANIA PRZY OPRACOWYWANIU AKTÓW PRAWNYCH
13) § 32 -§ 36 zastêpuje siê "§ 34 - § 38".
8. ORGANIZACJA PRZYJMOWANIA, ROZPATRYWANIA
I ZA£ATWIANIA SKARG I WNIOSKÓW
14) § 37 - § 38 zastêpuje siê "§ 39 - § 40".
9. ORGANIZACJA DZIA£ALNOCI KONTROLNEJ
15) § 39 - § 43 zastêpuje siê "§ 41 - § 45",
§ 42 ust. 1 pkt 4 po przecinku skrela siê wyrazy:
"w tym realizacji zamówieñ publicznych",
§ 43 pkt 2 lit b wyraz "przez" zastêpuje siê "oraz".
10. POSTANOWIENIA KOÑCOWE
16) § 44 zastêpuje siê "§ 46".
2. Za³¹cznik Nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Urzêdu
Gminy pn. "Schemat Organizacyjny Urzêdu Gminy w Kamienicy otrzymuje nowe brzmienie o treci jak w za³. Nr 1
do niniejszego zarz¹dzenia".
§2
Pozosta³e zapisy regulaminu nie ulegaj¹ zmianie.
§3
1. Zarz¹dzenie wchodzi z ¿ycie z dniem podpisania.
2. Zarz¹dzenie podlega publikacji w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Ma³opolskiego.
Wójt: W. Sadowski

Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 110
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Za³¹cznik Nr 1
do Regulaminu Organizacyjnego
Urzêdu Gminy w Kamienicy
SCHEMAT ORGANIZACYJNY URZÊDU GMINY
W KAMIENICY
Rada Gminy
Wójt Gminy
Skarbnik
Gminy
Referat
Finansowy

Sekretarz Gminy
Urz¹d Stanu
Cywilnego
Stanowisko ds.
obywatelskich
i wojskowych
Stanowisko ds.
samorz¹du
Stanowisko ds.
organizacyjnych
Stanowisko ds.
rolnictwa,
lenictwa
i gospodarki
wodnej
Radca prawny
(umowa
zlecenie)

Stanowisko ds. gospodarki gruntami i zagospodarowania przestrzennego
Stanowisko ds. ochrony rodowiska, drogownictwa i rozwoju gospodarczego
Stanowisko ds. zamówieñ publicznych i obs³ugi informacyjno-informatycznej
Stanowisko ds. inwestycji, remontów i gospodarki komunalnej
Stanowisko ds. owiaty i spraw socjalnych
Stanowisko ds. funduszy
strukturalnych i dzia³alnoci gospodarczej
Pe³nomocnik ds. ochrony informacji niejawnych
Pe³nomocnik ds. profilaktyki i rozwi¹zywania
problemów alkoholowych (umowa zlecenie)

Wójt: W. Sadowski

Poz. 1478
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