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2732 � Rady Gminy Su³oszowa z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie zasad polityki czynszowej dotycz¹-
cej lokali mieszkalnych wchodz¹cych w sk³ad mieszkaniowego zasobu Gminy na tereniê Gmi-
ny Su³oszowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2733 � Rady Gminy Su³oszowa z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie zmiany § 3 ust. 3 za³¹cznika
do uchwa³y Nr XVII/134/2000 Rady Gminy Su³oszowa z dnia 29 wrze�nia 2000 r. . . . . . .

2734 � Rady Gminy Su³oszowa z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie okre�lenia szczegó³owych zasad
usytuowania na terenie Gminy miejsc sprzeda¿y napojów alkoholowych . . . . . . . .

2735 � Rady Miejskiej Szczawnica z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie zmian w statucie Miasta
Szczawnica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2736 � Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Tarnów - "Krzy¿" terenu po³o¿onego w mie�cie Tarnowie
przy ulicy Kalinowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2737 � Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 15 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia
z tytu³u sprzeda¿y znaków op³aty skarbowej oraz urzêdowych blankietów wekslowych . . . .

2738 � Rady Gminy Zabierzów z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie nadania nazw ulicom na terenie
wsi Rudawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2739 � Rady Gminy w Zakliczynie z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie sposobu rozliczania dotacji
przekazywanych klubom sportowym na cele zwi¹zane z realizacj¹ zadañ w³asnych Gminy
Zakliczyn z zakresu kultury fizycznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2740 � Rady Gminy Zawoja z dnia 28 maja 2003 r. w sprawie zasad przyznawania dotacji z bud¿etu
Gminy Zawoja na rzecz podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych . . . . .
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2741 � Starosty Krakowskiego z dzia³alno�ci Komisji Bezpieczeñstwa i Porz¹dku dla Powiatu Krakow-
skiego na rok 2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2722

Uchwa³a Nr IX/54/2003
Rady Powiatu Chrzanowskiego

z dnia 22 maja 2003 r.

w sprawie uchylenia uchwa³y Nr XXIX/159/2001 Rady Po-
wiatu Chrzanowskiego z dnia 27 lutego 2001 r. w sprawie
rozk³adu godzin pracy aptek ogólnodostêpnych na terenie
Powiatu Chrzanowskiego oraz uchylenia uchwa³y
Nr XXXI/168/2001 Rady Powiatu Chrzanowskiego
z dnia 27 marca 2001 r., w sprawie zmiany uchwa³y
Nr XXIX/159/2001 Rady Powiatu Chrzanowskiego
z dnia 27 lutego 2001 r., w sprawie godzin pracy aptek ogól-
nodostêpnych na terenie Powiatu Chrzanowskiego.

Dzia³aj¹c na podstawie art. 9 ust. 1 oraz art. 13 ust. 1 ustawy
o samorz¹dzie powiatowym ( t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592
z pó�n. zm.) Rada Powiatu Chrzanowskiego uchwala, co nastêpuje:

§ 1

Uchyla siê: Uchwa³ê Nr XXIX/159/2001 Rady Powiatu
Chrzanowskiego z dnia 27 lutego 2001 r., w sprawie rozk³adu
godzin pracy aptek ogólnodostêpnych na terenie Powiatu
Chrzanowskiego oraz Uchwa³ê Nr XXXI/168/2001 Rady Po-
wiatu Chrzanowskiego z dnia 27 marca 2001 r. w sprawie zmia-
ny uchwa³y Nr XXIX/159/2001 Rady Powiatu Chrzanowskiego
z dnia 27 lutego 2001 r. w sprawie godzin pracy aptek ogólno-
dostêpnych na terenie Powiatu Chrzanowskiego.
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§ 2

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu Chrza-
nowskiego.

§ 3

Uchwa³a podlega og³oszeniu w Ma³opolskim Dzienniku Urzê-
dowym i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia.

Przewodnicz¹cy Rady: J. Burzej

2723

Uchwa³a Nr IX/55/2003
Rady Powiatu Chrzanowskiego

z dnia 22 maja 2003 r.

w sprawie zmiany Statutu Powiatu Chrzanowskiego.

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorz¹dzie powiatowym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1592
z pó�n. zm.), na wniosek Komisji Statutowo-Regulaminowej i Etyki
Rada Powiatu Chrzanowskiego uchwala, co nastêpuje:

§ 1

Dokonuje siê zmiany w tre�ci Statutu Powiatu Chrzanow-
skiego w sposób nastêpuj¹cy:

W § 9 Statutu dodaje siê pkt. 16 o brzmieniu: "16) Uchwale-
nie regulaminu przyznawania oraz nadawanie tytu³u "Zas³u-
¿ony dla Powiatu Chrzanowskiego".

§ 2

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu Chrza-
nowskiego.

§ 3

Przedmiotowa uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni
od daty og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma-
³opolskiego.

Przewodnicz¹cy Rady: J. Burzej

2724

Uchwa³a* Nr VII/53/2003
Rady Gminy Brze�nica

z dnia 27 czerwca 2003 r.

w sprawie ustalenia wysoko�ci op³aty administracyjnej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z pó�n. zm.), art. 30
ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku Nr 80 poz. 717), art. 18,
art. 19 ust. 1 litera "d" ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o po-
datkach i op³atach (Dz. U. z 2002 roku Nr 9 poz. 84 z pó�n. zm.)
Rada Gminy Brze�nica uchwala, co nastêpuje:

§ 1

Ustala siê op³atê administracyjn¹ za nastêpuj¹ce czynno-
�ci urzêdowe, nie objête przepisami o op³acie skarbowej:
1. Za sporz¹dzenie odpisu decyzji administracyjnej wydanej

przez Wójta Gminy lub osobê upowa¿nion¹ przez Wójta
do wydawania decyzji administracyjnych - 10 z³.

2. Za wydanie wypisu z miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego - 20 z³.

3. Za wydanie wyrysu z miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego - 20 z³.

4. Od dokonania wpisu do ewidencji dzia³alno�ci gospodarczej
- 100 z³.

5. Od dokonania zmiany we wpisie do ewidencji dzia³alno�ci
gospodarczej - 50 z³.

§ 2

Op³ata administracyjna w wysoko�ci okre�lonej w § 1
uchwa³y wnoszona jest gotówk¹, w kasie Urzêdu Gminy, bez-
po�rednio po dokonaniu czynno�ci.

§ 3

1. Trac¹ moc nastêpuj¹ce uchwa³y Rady Gminy Brze�nica:
1) Nr XXI/169/2001 z dnia 31 stycznia 2001 roku w sprawie

wprowadzenia na terenie Gminy Brze�nica op³aty admi-
nistracyjnej za czynno�ci urzêdowe, nie objête przepisa-
mi o op³acie skarbowej;

2) Nr XXVII/220/2001 roku z dnia 22 listopada 2001 r.
w sprawie ustalenia op³aty administracyjnej za niektó-
re czynno�ci urzêdowe, nie objête przepisami o op³a-
cie skarbowej.

§ 4

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Brze�nica.

§ 5

1. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma-
³opolskiego.

2. Stawki okre�lone w § 1 ust. 2 i ust. 3 niniejszej uchwa³y
wchodz¹ w ¿ycie nie wcze�niej ni¿ od dnia 11 lipca 2003 r.
z zastrze¿eniem § 5 ust. 1.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: Z. Herzyk

2725

Uchwa³a Nr XI/93/03
Rady Miejskiej w Chrzanowie

z dnia 24 czerwca 2003 r.

w sprawie okre�lenia zasad usytuowania miejsc sprzeda-
¿y i podawania napojów alkoholowych.

Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 26 pa�dziernika
1982 r. o wychowaniu w trze�wo�ci i przeciwdzia³aniu alkoho-
lizmowi (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 147 , poz. 1231 ze zm.) oraz art. 40
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) Rada Miejska
w Chrzanowie uchwala:

Poz. 2722, 2723, 2724,2725

________
*)Uchwa³¹ KI - 4001/285/03 z dnia 6 sierpnia 2003 r. Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej stwierdzi³o niewa¿no�æ
uchwa³y w czê�ci dotycz¹cej § 1 ust. 4 i 5.
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§ 1

1. Ustala siê, ¿e na terenie Gminy Chrzanów punkty sprzeda¿y
napojów alkoholowych przeznaczonych do spo¿ycia w miej-
scu sprzeda¿y nie mog¹ byæ usytuowane w odleg³o�ci mniej-
szej ni¿ 50 m od wej�cia na teren obiektów szkolnych i miejsc
odprawiania regularnych nabo¿eñstw religijnych, za wyj¹t-
kiem punktów usytuowanych przy Rynku w Chrzanowie.

2. Odleg³o�æ od wej�cia do wej�cia mierzona bêdzie po typo-
wej, najkrótszej drodze doj�cia zgodnie z regu³ami ruchu
drogowego.

§ 2

Nie dopuszcza siê usytuowania miejsc sprzeda¿y i poda-
wania napojów alkoholowych na targowiskach i w halach
targowych.

§ 3

Traci moc uchwa³a Nr XXXV/271/97 Rady Miejskiej w Chrza-
nowie z dnia 28 stycznia 1997 r. w sprawie ustalenia liczby
oraz zasad usytuowania miejsc sprzeda¿y napojów alkoholo-
wych i warunki sprzeda¿y tych napojów ze zmianami w uchwa-
³ach Nr XIX/231/2000 Rady Miejskiej w Chrzanowie
z dnia 28 marca 2000r. i uchwale Nr XXV/ 286/2000 Rady Miej-
skiej w Chrzanowie z dnia 24 pa�dziernika 2000 r.

§ 4

Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta
Chrzanowa.

§ 5

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia jej og³o-
szenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.

Przewodnicz¹cy Rady: A. Grzybowski

2726

Uchwa³a Nr XI/94/03
Rady Miejskiej w Chrzanowie

z dnia 24 czerwca 2003 r.

w sprawie ustalenia liczby punktów sprzeda¿y napojów
zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu (z wyj¹tkiem piwa)
przeznaczonych do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y
jak i w miejscu sprzeda¿y.

Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 pa�dzierni-
ka 1982 r. o wychowaniu w trze�wo�ci i przeciwdzia³aniu alko-
holizmowi (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 ze zm.) oraz
art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 ze zm.) Rada
Miejska w Chrzanowie uchwala:

§ 1

Ustala siê, ¿e na terenie Gminy Chrzanów:
1) liczba punktów sprzeda¿y napojów zawieraj¹cych powy¿ej

4,5% alkoholu (z wyj¹tkiem piwa) przeznaczonych do spo¿y-
cia poza miejscem sprzeda¿y nie mo¿e byæ wiêksza ni¿ 120,

2) liczba punktów sprzeda¿y napojów zawieraj¹cych powy¿ej
4,5% alkoholu (z wyj¹tkiem piwa) przeznaczonych do spo¿y-
cia w miejscu sprzeda¿y nie mo¿e byæ wiêksza ni¿ 100.

§ 2

Traci moc uchwa³a Nr XXXVI/406/01 Rady Miejskiej
w Chrzanowie z dnia 25 wrze�nia 2001 r. w sprawie ustalenia
liczby punktów sprzeda¿y napojów zawieraj¹cych powy¿ej 4,5%
alkoholu przeznaczonych do spo¿ycia w miejscu sprzeda¿y.

§ 3

Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta
Chrzanowa.

§ 4

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia jej og³o-
szenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.

Przewodnicz¹cy Rady: A. Grzybowski

2727

Uchwa³a Nr VI/83/2003
Rady Gminy Liszki

z dnia 26 czerwca 2003 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego w czê�ci wsi Liszki - cmentarz.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591, z pó�n. zm.) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. Nr 15 poz. 139
z 1999 r. z pó�n. zm.) Rada Gminy Liszki uchwala, co nastêpuje:

Rozdzia³ I
Ustalenia ogólne

§ 1

1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-
nego w czê�ci wsi Liszki, zwany dalej "planem".

2. Ustalenia planu dotycz¹ terenów po³o¿onych pomiêdzy Ko-
�cio³em a terenem cmentarza, o powierzchni oko³o 2,9 ha.

3. Ustalenia planu sk³adaj¹ siê z:
1) tekstu niniejszej uchwa³y,
2) za³¹cznika Nr 1 do niniejszej uchwa³y, w formie rysunku

planu sporz¹dzonego na mapie sytuacyjno-wysoko�cio-
wej w skali 1:2 000,

3) za³¹cznika Nr 2 do niniejszej uchwa³y, w formie rysunku
infrastruktury technicznej sporz¹dzonego na mapie sytu-
acyjno-wysoko�ciowej w skali 1:2 000.

4. Rysunek planu zawiera nastêpuj¹ce ustalenia:
1) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu pod-

stawowym i dopuszczalnym oraz zró¿nicowanych warun-
kach ich zagospodarowania,

2) tereny o ró¿nym przeznaczeniu podstawowym i dopusz-
czalnym oraz zró¿nicowanych warunkach ich zagospoda-
rowania oznaczone nastêpuj¹cymi symbolami identyfi-
kacyjnymi:
a) UK - tereny us³ug kultury,

Poz. 2725, 2726, 2727
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b) MN - tereny zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej,
c) MU - tereny mieszkaniowo-us³ugowe,
d) UC - tereny us³ug komercyjnych,
e) RP - tereny gruntów rolnych,
f) ZU - tereny zieleni urz¹dzonej,
g) tereny komunikacji:
KTD 12, KTD 10 - ulice dojazdowe,
KDX 8 - ci¹g pieszo-jezdny,
h) KU - parkingi,

3) dla u�ci�lenia ustaleñ dotycz¹cych przeznaczenia tere-
nów oraz warunków ich zagospodarowania wyznacza siê:
a) strefê 50 metrów od cmentarza, w której obowi¹zuje

zakaz lokalizacji budynków mieszkalnych oraz zak³adów
produkuj¹cych i przechowuj¹cych artyku³y ¿ywno�cio-
we, zak³adów zbiorowego ¿ywienia, studzien,

b) strefê 150 metrów od cmentarza, w której wszystkie
budynki korzystaj¹ce z wody musz¹ byæ pod³¹czone
do sieci wodoci¹gowej,

c) nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy okre�laj¹c¹ linie ele-
wacji wszystkich budynków w odleg³o�ci 6 m od linii
rozgraniczaj¹cych istniej¹cych i projektowanych dróg
i ci¹gów pieszo-jezdnych,

d) strefê ograniczonej wysoko�ci zabudowy 286 m n.p.m.,
e) strefê ograniczonej wysoko�ci zabudowy 391m n.p.m.(nie

oznaczona na rysunku planu - obejmuje ca³y obszar pla-
nu poza stref¹ ograniczonej wysoko�ci zabudowy
do 286 m n.p.m.),

f) strefê otoczenia lotniska w odleg³o�ci 5,0 km od jego
granic (nie oznaczona na rysunku planu, obejmuje ca³y
obszar planu). W strefie tej obiekty budowlane i natu-
ralne nie mog¹ stanowiæ zagro¿enia dla startuj¹cych
i l¹duj¹cych statków powietrznych. Warunki zagospo-
darowania strefy okre�laj¹ przepisy szczególne,

g) strefê kontrolowan¹ (odleg³o�æ podstawow¹) istniej¹-
cych gazoci¹gów �rednioprê¿nych, o szeroko�ci 1,5 m
od zewnêtrznej krawêdzi gazoci¹gu. Warunki zagospo-
darowania strefy okre�laj¹ przepisy szczególne,

h) strefê kontrolowan¹ projektowanych gazoci¹gów �red-
nioprê¿nych, której linia �rodkowa pokrywa siê z osi¹
gazoci¹gu, o szeroko�ci 1,0 m. Warunki zagospodaro-
wania strefy okre�laj¹ przepisy szczególne,

i) strefê ochrony konserwatorskiej (nieoznaczona na ry-
sunku planu, obejmuj¹ca ca³y obszar planu). W strefie
tej, wyznaczonej wokó³ zabytkowego ko�cio³a parafial-
nego p.w. �w. Miko³aja, obowi¹zuje:
� zachowanie i konserwacja zabytkowych obiektów,
� ochrona uk³adu urbanistycznego i sieci dro¿nej,
� ochrona, konserwacja i uzupe³nianie istniej¹cej zieleni,
� ochrona najbli¿szego otoczenia i widoku na zabytek,

harmonijne kszta³towanie otoczenia zespo³u,
�zakaz zabudowy konkurencyjnej lub dysharmonijnej:

w przypadku przebudowy lub rozbudowy istniej¹cej
zabudowy obowi¹zuje dostosowanie do formy ar-
chitektonicznej obiektu zabytkowego,

� wszelkie dzia³ania inwestycyjne podlegaj¹ uzgodnie-
niom z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków,

j) strefê ochrony kulturowej, w której obowi¹zuje:
� zachowanie i ochrona przed niekontrolowanym prze-

kszta³ceniem historycznie ukszta³towanych uk³adów
przestrzennych oraz zachowanie obiektów i zespo-
³ów postulowanych do objêcia ochron¹,

� dopuszczenie rozbudowy, wymiany i lokalizowania
nowej zabudowy, pod warunkiem odpowiedniego
ukszta³towania formy architektonicznej oraz pod wa-
runkiem, ¿e nie spowoduje siê obni¿enia warto�ci

kulturowych otoczenia chronionych i postulowanych
do objêcia ochron¹ obiektów i zespo³ów zabytkowych
oraz za³o¿eñ zieleni,

� zachowanie historycznie ukszta³towanej sieci dróg,
� zachowanie istniej¹cych zadrzewieñ i za³o¿eñ zieleni,
� zachowanie istniej¹cych osi widokowych na obiekty

zabytkowe oraz wykluczenie przes³aniania ich now¹
zabudow¹ i tworzenia nowych dominant,

� wykluczenie dzia³añ powoduj¹cych degradacjê oto-
czenia obiektów i zespo³ów chronionych i postulo-
wanych do objêcia ochron¹,

4) zgodnie z wymogami ustaw szczególnych i aktów prawa
miejscowego w planie zostaj¹ oznaczone:
a) strefa ochrony stanowisk archeologicznych kategorii II

obejmuj¹ca stanowiska przeznaczone do trwa³ego za-
chowania. W strefie tej prowadzenie prac budowlanych
wymaga:
� zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
� przebadania metodami wykopaliskowymi,
� zapewnienia warunków nadzoru archeologicznego,

b) otulina Bielañsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego,
w której obowi¹zuj¹ zasady zawarte w Rozporz¹dzeniu
Wojewody Krakowskiego Nr 6 z dnia 16 maja 1997 r.
(nie oznaczone na rysunku planu; ca³y obszar planu
po³o¿ony jest w otulinie parku),

c) strefa ochrony po�redniej ujêcia wody pitnej z rzeki
Sanki, w obrêbie której wydzielono wewnêtrzny teren
ochrony po�redniej i zewnêtrzny teren ochrony po�red-
niej (nieoznaczony na rysunku planu, obejmuj¹cy ca³y
obszar planu poza stref¹ wewnêtrzn¹), w których obo-
wi¹zuj¹ ustalenia zawarte w decyzji Wojewody Krakow-
skiego OS.III.6210-1-29/96 z dnia 20.12.1996 r.

§ 2

Realizacja nowych lub przebudowa istniej¹cych budynków,
a tak¿e zmiany zagospodarowania i u¿ytkowania terenów -
nie mog¹ naruszaæ:
1) praw w³a�cicieli, u¿ytkowników i administratorów terenów

s¹siaduj¹cych,
2) norm technicznych, sanitarnych i przeciwpo¿arowych,
3) innych wymagañ, a w szczególno�ci dotycz¹cych ochrony

�rodowiska, gospodarki wodnej i geologii, oraz ochrony dóbr
kultury i krajobrazu - okre�lonych w przepisach odrêbnych,

4) ograniczeñ w dysponowaniu terenem, wynikaj¹cych z pra-
womocnych decyzji administracyjnych, stosownie do prze-
pisu art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postêpowania administracyjnego.

§ 3

1. We wszystkich terenach wymienionych w § 1, obowi¹zuje:
1) zakaz lokalizacji przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co od-

dzia³ywaæ na �rodowisko w rozumieniu Art. 51 ust. 1 pkt.
1 i pkt. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
�rodowiska z pó�niejszymi zmianami,

2) zakaz likwidacji i naruszania istniej¹cego drzewostanu
(z wyj¹tkiem drzew owocowych a tak¿e innych pojedynczych
drzew, których wyciêcie jest konieczne ze wzglêdów bezpie-
czeñstwa z konieczno�ci¹ nowych nasadzeñ w ich miejsce),

3) zakaz budowy lub rozbudowy obiektów budowlanych, któ-
re stanowiæ mog¹ �ród³o ¿erowania ptaków,

4) hodowania ptaków mog¹cych stanowiæ zagro¿enie dla ru-
chu lotniczego,

5) zakaz lokalizacji wie¿ urz¹dzeñ radiokomunikacyjnych.
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2. Dla celów ochrony przed ha³asem, ustala siê dopuszczalne
poziomy ha³asu w �rodowisku w terenach wymienionych
w § 1. Dla poszczególnych terenów wymienionych w § 1,
zgodnie z art. 113 ust. 2 pkt. 1 ustawy Prawo ochrony �rodo-
wiska, poziom ha³asu nie mo¿e przekraczaæ poziomu ha³asu
dopuszczonego dla terenów zabudowy mieszkaniowej.

§ 4

W granicach ca³ego terenu objêtego planem dopuszcza siê
lokalizowanie nie wyznaczonych na rysunku planu urz¹dzeñ
i sieci infrastruktury technicznej, pod warunkiem nie narusza-
nia innych ustaleñ planu.

§ 5

1. Jako podstawowy parametr wykorzystania terenów przyj-
muje siê wska�nik intensywno�ci zabudowy w postaci:

gdzie:
P � suma powierzchni wszystkich kondygnacji naziemnych

(mieszkalnych i us³ugowych ³¹cznie) liczona w zewnêtrznym
obrysie murów,

T � powierzchnia dzia³ki lub jej czê�ci znajduj¹ca siê w terenie
budowlanym.

2. Przez wysoko�æ obiektu nale¿y rozumieæ wysoko�æ obiektu
liczon¹ w metrach od poziomu gruntu w najni¿szym punkcie
rzutu budynku do kalenicy budynku b¹d� do najwy¿szego
jego punktu (dachu, wie¿y itp. wraz z pokryciem).

3. Dzia³kê lub jej czê�æ nale¿y uznaæ za budowlan¹, je¿eli spe³-
nia nastêpuj¹ce warunki:
1) po³o¿ona jest w terenie przeznaczonym w ustaleniach

planu pod zainwestowanie,
2) posiada dostêp do drogi publicznej w sposób bezpo�red-

ni, poprzez dojazd konieczny lub s³u¿ebno�æ lub dostêp
do drogi wewnêtrznej,

3) spe³nia wymagania dotycz¹ce minimalnej powierzchni.

Rozdzia³ II
Ustalenia dotycz¹ce przeznaczenia oraz zasad

i warunków zagospodarowania gruntów

§ 6

1. Wyznacza siê Tereny Us³ug Kultury (UK) z przeznaczeniem grun-
tów pod lokalizacjê budynków mieszkalnych i gospodarczych.

2. W granicach terenu UK dopuszcza siê:
1) wprowadzenie dzia³alno�ci us³ugowej (us³ugi publiczne

i zwi¹zane z funkcj¹ sakraln¹) w zabudowie mieszkanio-
wej pod warunkiem, ¿e nie wymaga to zmiany sposobu
u¿ytkowania obiektu mieszkalnego lub jego czê�ci,

2) lokalizacjê wolnostoj¹cych gara¿y w rozumieniu przepi-
sów prawa budowlanego,

3) lokalizacjê obiektów ma³ej architektury w rozumieniu prze-
pisów prawa budowlanego,

4) rozbudowê i adaptacjê istniej¹cej zabudowy pod warunkiem
dostosowania jej do warunków okre�lonych w pkt. 3 i 4.

3. W terenach UK ustala siê nastêpuj¹ce zasady kszta³towa-
nia zabudowy:
1) wysoko�æ budynków mieszkalnych i mieszkalno - us³ugo-

wych nie mo¿e przekraczaæ 9,0 m,
2) wysoko�æ gara¿y nie mo¿e przekraczaæ 6 metrów,
3) liczba kondygnacji nadziemnych - 1,5 - budynki partero-

we z poddaszem u¿ytkowym,

4) dachy czterospadowe lub dwuspadowe, symetryczne,
o k¹cie nachylenia po³aci 37o-45o z wysuniêtym przed
lico budynku okapem i z czê�ci¹ szczytow¹ oddzielon¹
od �cian bocznych budynku, kryte dachówk¹ b¹d� mate-
ria³em dachówkopodobnym,

5) dopuszcza siê do�wietlenie dachów lukarnami lub okna-
mi po³aciowymi,

6) kolorystyka materia³ów wykoñczeniowych: tynki - w ja-
snych tonacjach, elementy drewniane i kamienne - w ko-
lorach naturalnych,

7) zakazuje siê stosowania ogrodzeñ pe³nych,
8) zaleca siê stosowanie elementów budowlanych o pod-

wy¿szonej izolacyjno�ci akustycznej.
4. W terenach UK obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce warunki zagospo-

darowania:
1) wska�nik intensywno�ci zabudowy nie mo¿e przekraczaæ 0,4,
2) zakaz lokalizacji zabudowy szeregowej i bli�niaczej oraz

atrialnej,
3) zakaz lokalizacji obiektów wy³¹cznie us³ugowych,
4) uci¹¿liwo�æ wszystkich obiektów i urz¹dzeñ zwi¹zanych

z dzia³alno�ci¹ us³ugow¹ mieszkañców nie mo¿e wykra-
czaæ poza granice dzia³ki, na której jest prowadzona.
W przypadku prowadzenia dzia³alno�ci us³ugowej obo-
wi¹zuje zapewnienie miejsc postojowych w granicach
dzia³ki, na której s¹ one zlokalizowane,

5) pokrycie potrzeb cieplnych powstaj¹cych obiektów kuba-
turowych zapewniæ nale¿y w oparciu o paliwa ekologicz-
nie czyste.

§ 7

1. Wyznacza siê Tereny Zabudowy Jednorodzinnej i Zagrodo-
wej (MN) z przeznaczeniem gruntów pod lokalizacjê budyn-
ków mieszkalnych jednorodzinnych w uk³adzie wolnostoj¹-
cym lub bli�niaczym, oraz zabudowy zagrodowej.

2. Dopuszcza siê:
1) wprowadzenie dzia³alno�ci us³ugowej w zabudowie miesz-

kaniowej na powierzchni nie przekraczaj¹cej 25% powierzch-
ni u¿ytkowej wszystkich budynków na nieruchomo�ci,

2) lokalizacjê wolnostoj¹cych gara¿y i budynków gospodar-
czych w rozumieniu przepisów prawa budowlanego,

3) rozbudowê i adaptacjê istniej¹cej zabudowy pod warunkiem
dostosowania jej do warunków okre�lonych w pkt. 3 i 4.

3. W terenach MN ustala siê nastêpuj¹ce zasady kszta³towa-
nia zabudowy:
1) wysoko�æ budynków mieszkalnych i zagrodowych nie mo-

¿e przekraczaæ 9,0 m,
2) wysoko�æ gara¿y nie mo¿e przekraczaæ 6 m,
3) dachy czterospadowe lub dwuspadowe, symetryczne,

o k¹cie nachylenia po³aci 37o-45o z wysuniêtym przed lico
budynku okapem i z czê�ci¹ szczytow¹ oddzielon¹
od �cian bocznych budynku, kryte dachówk¹ b¹d� mate-
ria³em dachówkopodobnym w kolorze ciemnoczerwonym
lub br¹zowym,

4) dopuszcza siê do�wietlenie dachów lukarnami lub okna-
mi po³aciowymi, jak równie¿ budowê ganków na osi bu-
dynków,

5) kolorystyka materia³ów wykoñczeniowych: tynki - w ja-
snych tonacjach, elementy drewniane i kamienne - w ko-
lorach naturalnych,

6) obowi¹zuje kalenicowy lub szczytowy uk³ad budynków
mieszkalnych wzglêdem drogi w nawi¹zaniu do istniej¹-
cej zabudowy,

7) zaleca siê stosowanie elementów budowlanych o pod-
wy¿szonej izolacyjno�ci akustycznej.
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4. We terenach MN obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce warunki zagospo-
darowania:
1) wska�nik intensywno�ci zabudowy nie mo¿e przekraczaæ 0,4,
2) w przypadkach dokonywania podzia³ów geodezyjnych

obowi¹zuje wielko�æ dzia³ek nie mniejsza ni¿ 1000 m2,
3) zakaz lokalizacji zabudowy szeregowej,
4) zakaz lokalizacji obiektów wy³¹cznie us³ugowych,
5) uci¹¿liwo�æ wszystkich obiektów i urz¹dzeñ zwi¹zanych

z dzia³alno�ci¹ us³ugow¹ i gospodarcz¹ nie mo¿e wykra-
czaæ poza granice dzia³ki, na której jest prowadzona.
W przypadku prowadzenia dzia³alno�ci us³ugowej obo-
wi¹zuje zapewnienie miejsc postojowych w granicach
dzia³ki, na której jest ona zlokalizowana,

6) pokrycie potrzeb cieplnych powstaj¹cych obiektów kuba-
turowych zapewniæ nale¿y w oparciu o paliwa ekologicz-
nie czyste.

§ 8

1. Wyznacza siê Tereny Mieszkaniowo - Us³ugowe (MU) z pod-
stawowym przeznaczeniem gruntów pod lokalizacjê obiek-
tów mieszkalnych jednorodzinnych w uk³adzie wolnostoj¹-
cym lub bli�niaczym.

2. Dopuszcza siê:
1) lokalizacjê zabudowy mieszkaniowo-us³ugowej i us³ugowej,
2) lokalizacjê wolnostoj¹cych gara¿y i budynków gospodar-

czych w rozumieniu przepisów prawa budowlanego,
3) rozbudowê i adaptacjê istniej¹cej zabudowy pod warunkiem

dostosowania jej do warunków okre�lonych w pkt. 3 i 4,
4) przez us³ugi dopuszczone w terenie MU rozumieæ nale¿y

rodzaje dzia³alno�ci gospodarczej okre�lone wg Polskiej
Klasyfikacji Dzia³alno�ci (PKD):
a) handel detaliczny (dzia³ 52),
b) gastronomia (dzia³ 55; grupa 55.3, 55.4, 55.5),
c) transport (dzia³ 60; klasa 60.22),
d) dzia³alno�æ zwi¹zana z turystyk¹ (dzia³ 63; grupa 63.30),
e) po�rednictwo finansowe (dzia³ 65),
f) ubezpieczenia (dzia³ 66),
g) pomocnicze zw. z po�rednictwem finansowym (dzia³ 67),
h) obs³uga nieruchomo�ci (dzia³ 70),
i) informatyka (dzia³ 72),
j) nauka (dzia³ 73),
k) pozosta³e us³ugi (dzia³ 74; grupa 74.1, 74.2, 74.3, 74.4, 74.8),
l) ochrona zdrowia (dzia³ 85; klasa 85.12, 85,13, 85.14A, 85.14C),
m) kultura, sport, rekreacja (dzia³ 92, klasa 92.31G),
n) pozosta³e dzia³y us³ugowe (dzia³: 93, klasa 93.02),
o) gospodarstwa domowe (dzia³ 95).

3. W terenach MU ustala siê nastêpuj¹ce zasady kszta³towa-
nia zabudowy:
1) wysoko�æ budynków mieszkalnych, us³ugowych oraz

mieszkalno-us³ugowych nie mo¿e przekraczaæ 9,0 m,
2) wysoko�æ gara¿y oraz budynków gospodarczych nie mo¿e

przekraczaæ 6 metrów,
3) dachy czterospadowe lub dwuspadowe, symetryczne, o k¹-

cie nachylenia po³aci 37o-45o z wysuniêtym przed lico bu-
dynku okapem i z czê�ci¹ szczytow¹ oddzielon¹ od �cian bocz-
nych budynku, kryte dachówk¹ b¹d� materia³em dachówko-
podobnym w kolorze ciemnoczerwonym lub br¹zowym,

4) dopuszcza siê do�wietlenie dachów lukarnami lub okna-
mi po³aciowymi,

5) kolorystyka materia³ów wykoñczeniowych: tynki - w ja-
snych tonacjach, elementy drewniane i kamienne - w ko-
lorach naturalnych,

6) obowi¹zuje kalenicowy lub szczytowy uk³ad budynków
wzglêdem drogi w nawi¹zaniu do istniej¹cej zabudowy,

7) zakaz lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni
sprzeda¿nej powy¿ej 1000 m2,

8) zakaz lokalizacji obiektów wielkopowierzchniowych (o po-
wierzchni u¿ytkowej przekraczaj¹cej 2000 m2),

9) zaleca siê stosowanie elementów budowlanych o pod-
wy¿szonej izolacyjno�ci akustycznej.

4. W terenach MU obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce warunki zagospo-
darowania:
1) wska�nik intensywno�ci zabudowy nie mo¿e przekraczaæ 0,4,
2) w przypadku dokonywania podzia³ów geodezyjnych obowi¹-

zuje wielko�æ dzia³ek budowlanych nie mniej ni¿ 1000 m2,
3) zakaz lokalizacji zabudowy szeregowej,
4) uci¹¿liwo�æ wszystkich obiektów i urz¹dzeñ zwi¹zanych

z dzia³alno�ci¹ obiektów us³ugowych nie mo¿e wykraczaæ
poza granice dzia³ki, na której urz¹dzenia i obiekty s¹ zlo-
kalizowane. W przypadku prowadzenia dzia³alno�ci us³u-
gowej obowi¹zuje zapewnienie miejsc postojowych
w granicach dzia³ki, na której jest ona zlokalizowana,

5) pokrycie potrzeb cieplnych powstaj¹cych obiektów kubaturo-
wych zapewniæ nale¿y w oparciu o paliwa ekologicznie czyste,

6) obowi¹zuje wprowadzenie powierzchni biologicznie czyn-
nej na minimum 30% powierzchni dzia³ki,

7) wzd³u¿ ogrodzeñ dzia³ek, na których zlokalizowana bê-
dzie zabudowa us³ugowa nale¿y zlokalizowaæ pasy ziele-
ni izolacyjnej (wysokiej i �redniej, ¿ywop³oty).

§ 9

1. Wyznacza siê Tereny Us³ug Komercyjnych (UC) z podstawo-
wym przeznaczeniem gruntów pod lokalizacjê obiektów
umo¿liwiaj¹cych realizacjê przedsiêwziêæ komercyjnych
wg Polskiej Klasyfikacji Dzia³alno�ci (PKD):
1) handel detaliczny (dzia³ 52),
2) gastronomia (dzia³ 55, grupa 55.3, 55.4, 55.5),
3) nauka (dzia³ 73),
4) edukacja (dzia³ 80),
5) ochrona zdrowia i opieka socjalna (dzia³ 85),
6) kultura (dzia³ 92, grupa 92.5),
7) sport i rekreacja (dzia³ 92, grupa 92.6, 92.7),
8) pozosta³e us³ugi komercyjne (dzia³y: 65, 70, 72, 74, 91,

92.1, 93).
2. W terenach UC dopuszcza siê równie¿ lokalizacjê parkingów.
3. W terenach UC obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce warunki zagospo-

darowania:
1) wysoko�æ zabudowy nie przekraczaj¹ca 9,0 m,
2) wzd³u¿ ogrodzeñ dzia³ek, na których zlokalizowana bê-

dzie zabudowa us³ugowa nale¿y zlokalizowaæ pasy ziele-
ni izolacyjnej (wysokiej i �redniej, ¿ywop³oty),

3) minimalna wielko�æ dzia³ek budowlanych przy dokony-
waniu nowych podzia³ów geodezyjnych 1000 m2,

4) dopuszcza siê zagospodarowanie 30% dzia³ki zabudow¹
kubaturow¹,

5) minimum 25% dzia³ki urz¹dziæ nale¿y jako teren biolo-
gicznie czynny,

6) uci¹¿liwo�æ wszystkich obiektów i urz¹dzeñ zwi¹zanych z dzia-
³alno�ci¹ obiektów us³ugowych nie mo¿e wykraczaæ poza gra-
nice dzia³ki, na której urz¹dzenia i obiekty s¹ zlokalizowane,

7) w czê�ci terenu po³o¿onej w strefie sanitarnej 50,0 m od cmen-
tarza obowi¹zuj¹ zakazy wymienione w § 1 ust. 4 pkt. 3a,

8) pokrycie potrzeb cieplnych powstaj¹cych obiektów kubaturo-
wych zapewniæ nale¿y w oparciu o paliwa ekologicznie czyste,

9) obowi¹zuje zapewnienie miejsc parkingowych w granicach
dzia³ki, na której zlokalizowana jest dzia³alno�æ us³ugowa,

10) zakaz lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni
sprzeda¿nej powy¿ej 1000 m2,
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11) zakaz lokalizacji obiektów wielkopowierzchniowych
(o powierzchni u¿ytkowej przekraczaj¹cej 2000 m2).

§ 10

1. Wyznacza siê Tereny Zieleni Urz¹dzonej (ZU) z podstawo-
wym przeznaczeniem gruntów pod lokalizacjê:
1) zieleni urz¹dzonej, w tym zieleni izolacyjnej,
2) ci¹gów pieszych.

2. W terenach ZU obowi¹zuje zakaz lokalizacji zabudowy kuba-
turowej.

3. Dopuszcza siê lokalizacjê sieci infrastruktury technicznej
w przypadku braku mo¿liwo�ci poprowadzenia sieci poza
terenami ZU.

§ 11

1. Wyznacza siê Tereny Komunikacji - Ulice Dojazdowe (KTD12,
KTD10), Ci¹gi Pieszo-Jezdne (KDX8) z podstawowym prze-
znaczeniem gruntów pod lokalizacjê istniej¹cych i projekto-
wanych ulic i ci¹gów pieszo-jezdnych wraz z niezbêdnymi
urz¹dzeniami towarzysz¹cymi i zabezpieczaj¹cymi.

2. Dla poszczególnych dróg i ci¹gów pieszo-jezdnych obowi¹-
zuj¹ nastêpuj¹ce szeroko�ci w liniach rozgraniczaj¹cych:
� KTD12 (1/2) - ulica dojazdowa - 12 m,
� KTD10 (1/2) - ulica dojazdowa - 10 m,
� KDX8 - ci¹g pieszo-jezdny - 8 m.

3. W terenach tych dopuszcza siê mo¿liwo�æ lokalizacji:
1) miejsc postojowych dla samochodów osobowych w for-

mie zatok postojowych lub parkingów przykrawê¿niko-
wych w obrêbie linii rozgraniczaj¹cych,

2) ci¹gów pieszych,
3) ci¹gów rowerowych,
4) zieleni o charakterze estetycznym i izolacyjnym,
5) elementów ma³ej architektury.

4. Urz¹dzenia infrastruktury nie zwi¹zane z gospodark¹ dro-
gow¹ nale¿y lokalizowaæ poza pasem drogowym. Lokalizo-
wanie ich w obrêbie pasa drogowego pozosta³ych dróg do-
puszcza siê wyj¹tkowo za zgod¹ zarz¹dcy drogi.

§ 12

1. Wyznacza siê Tereny Komunikacji - Parkingi (KU) z podsta-
wowym przeznaczeniem terenu pod lokalizacjê parkingów.

2. W terenach KU obowi¹zuje:
1) wprowadzenie zieleni wysokiej,
2) zakaz zabudowy kubaturowej za wyj¹tkiem zabudowy

s³u¿¹cej bezpo�rednio obs³udze parkingu.

§ 13

1. Wyznacza siê Teren Gruntów Rolnych (RP) z podstawowym prze-
znaczeniem gruntów pod u¿ytki rolne z zakazem zabudowy.

2. Dopuszcza siê lokalizacjê sieci infrastruktury technicznej pod wa-
runkiem braku mo¿liwo�ci prowadzenia ich poza obszarem RP.

Rozdzia³ III
Zasady wyposa¿enia w infrastrukturê techniczn¹

i komunikacjê

§ 14

Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi komunikacyjnej terenu:
1. Przebiegi linii rozgraniczaj¹cych dróg okre�la rysunek

planu.

2. Ustala siê zasadê pe³nej zgodno�ci parametrów technicz-
nych i przekrojów poprzecznych poszczególnych klas dróg
z okre�lonymi w przepisach szczególnych.

3. Korekty przebiegów linii rozgraniczaj¹cych dróg klas KTD12,
KTD10 oraz ci¹gów pieszo-jezdnych KDX8 mog¹ byæ wpro-
wadzane bez konieczno�ci dokonywania zmiany planu w przy-
padku jednoczesnego spe³nienia nastêpuj¹cych warunków:
1) utrzymania zapisanych w planie po³¹czeñ z drogami klas

wy¿szych,
2) utrzymanie parametrów przekrojów poprzecznych dróg

zgodnie z przewidzianymi w przepisach szczególnych,
3) utrzymania mo¿liwo�ci przeprowadzenia ci¹gów infra-

struktury towarzysz¹cej.
O akceptacji zmian przebiegu linii rozgraniczaj¹cych roz-
strzyga w³a�ciwy organ administracji samorz¹dowej
w porozumieniu z zarz¹dc¹ drogi.

4. Uk³ad drogowy zapisany w planie mo¿e byæ rozbudowywany
o odcinki ci¹gów pieszo-jezdnych KDX8 do poszczególnych
dzia³ek, zapewniaj¹c ich prawid³ow¹ obs³ugê komunikacyjn¹.

5. Ustala siê obowi¹zek zapewnienia przez u¿ytkowników te-
renów MN, MU, UC, UK miejsc postojowych w granicach
dzia³ki.

6. Ustala siê sposób w³¹czeñ komunikacyjnych do dróg woje-
wódzkich i powiatowych odno�nie klas, funkcji i akcesji zgod-
nie z przepisami szczególnymi.

7. Ustala siê nieprzekraczalne linie zabudowy w odniesieniu do po-
szczególnych klas dróg zgodnie z przepisami szczególnymi.

8. Urz¹dzenia obce nie zwi¹zane z gospodark¹ drogow¹ po-
winny byæ lokalizowane poza liniami rozgraniczaj¹cymi pa-
sów drogowych, zgodnie z przepisami szczególnymi. Dopusz-
cza siê w wyj¹tkowych przypadkach lokalizowanie ich w ob-
rêbie pasa drogowego po uzgodnieniu z zarz¹dc¹ drogi.

§ 15

Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zaopatrzenia w gaz i rozbu-
dowy sieci gazowej:
1) �ród³em zaopatrzenia w gaz bêdzie istniej¹ca sieæ gazu �red-

nioprê¿nego, zasilana ze stacji gazowej I stopnia, zlokalizo-
wanej w miejscowo�ci Kryspinów, poza obszarem niniej-
szego planu,

2) w za³¹czniku Nr 2 do Uchwa³y, przedstawiono zasady zasila-
nia gazem obszarów objêtych planem, zobrazowane orien-
tacyjnym przebiegiem gazoci¹gów �rednioprê¿nych, wyma-
gaj¹cym u�ci�leñ na etapie projektów budowlanych,

3) gazoci¹gi �rednioprê¿ne nale¿y uk³adaæ poza obrêbem pasa
drogowego istniej¹cych i projektowanych dróg. Lokalizowa-
nie ich w obrêbie pasa drogowego dopuszcza siê wyj¹tko-
wo za zgod¹ zarz¹dcy drogi,

4) w aneksie 1. do niniejszego planu zamieszczono obliczenia
prognozowanego zapotrzebowania na gaz.

§ 16

Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zaopatrzenia w energiê elek-
tryczn¹, lokalizacji i budowy obiektów oraz sieci infrastruktury
elektroenergetyki:
1) �ród³em zaopatrzenia w energiê elektryczn¹ bêdzie istnie-

j¹ca sieæ �redniego napiêcia 15 kV, wyprowadzona ze stacji
elektroenergetycznych 110/15 kV, GPZ Skawina i GPZ Balic-
ka, oraz istniej¹ca sieæ niskiego napiêcia,

2) na obszarze objêtym planem dopuszcza siê lokalizacjê linii
napowietrznych �redniego napiêcia 15 kV oraz stacji trans-
formatorowych 15/0,4 kV, wzd³u¿ wymienionych linii nale¿y
utrzymaæ strefy techniczne o szeroko�ci 15,0 m (po 7,5 m
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z ka¿dej strony osi linii), a wokó³ stacji 15/0,4 kV strefê tech-
niczn¹ o szeroko�ci 5,0 m, liczonej od obrysu stacji. W stre-
fach tych lokalizowanie wszelkich obiektów wymaga uzgod-
nienia z w³a�ciwym Zak³adem Energetycznym,

3) dopuszczalne trasy linii 15 kV oraz lokalizacje stacji transfor-
matorowych 15/0,4 kV nie mog¹ kolidowaæ z pozosta³ymi
ustaleniami planu,

4) nie dopuszcza siê sytuowania stacji transformatorowo - roz-
dzielczych 15/0,4 kV w bezpo�rednim s¹siedztwie pomiesz-
czeñ przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi, w przypadku bu-
dowy tych stacji jako wnêtrzowych, wbudowanych w obiek-
ty kubaturowe,

5) linie kablowe nale¿y uk³adaæ poza obrêbem pasa drogowe-
go istniej¹cych i projektowanych dróg. Lokalizowanie
ich w obrêbie pasa drogowego dopuszcza siê wyj¹tkowo
za zgod¹ zarz¹dcy drogi,

6) w aneksie 2. do niniejszego planu zamieszczono obliczenia
szacunkowego zapotrzebowania na moc elektryczn¹.

§ 17

Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi u¿ytkowników sys-
temów telekomunikacji, lokalizacji urz¹dzeñ infrastruktury te-
lekomunikacji i rozbudowy sieci na obszarze objêtym planem:
1) us³ugi telekomunikacji mog¹ �wiadczyæ wszyscy uprawnie-

ni operatorzy sieci telekomunikacyjnych,
2) na obszarze objêtym planem dopuszcza siê lokalizacjê obiek-

tów z urz¹dzeniami infrastruktury telekomunikacji, dopusz-
czalne lokalizacje nie mog¹ kolidowaæ z pozosta³ymi ustale-
niami planu,

3) w przypadku budowy kontenerowych obiektów telekomu-
nikacji, nale¿y je maskowaæ wysokimi, gêstymi krzewami,
aby unikn¹æ niekorzystnego wp³ywu tych obiektów na wa-
lory estetyczne przestrzeni,

4) nowe telekomunikacyjne linie kablowe nale¿y uk³adaæ poza
obrêbem pasa drogowego istniej¹cych i projektowanych
dróg. Lokalizowanie ich w obrêbie pasa drogowego dopusz-
cza siê wyj¹tkowo za zgod¹ zarz¹dcy drogi,

5) za zgod¹ zarz¹dcy drogi, w obrêbie pasa drogowego istnie-
j¹cych i projektowanych dróg dopuszcza siê lokalizacjê sza-
fek z urz¹dzeniami infrastruktury telekomunikacji,

§ 18

Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi w zakresie zaopa-
trzenia w wodê i rozbudowy sieci wodoci¹gowej:
1) �ród³em zaopatrzenia w wodê bêdzie istniej¹ca i rozbudo-

wana gminna sieæ wodoci¹gowa zasilana z systemu miasta
Krakowa i zwi¹zanego z nim ujêcia wody z rzeki Sanki,

2) system zaopatrzenia w wodê powinien zapewniæ wszyst-
kim mieszkañcom jak i pozosta³ym odbiorcom wymagan¹
ilo�æ wody i niezawodno�æ dostawy oraz jako�æ wody zgod-
nie z obowi¹zuj¹cymi przepisami szczególnymi,

3) doprowadzenie wody do poszczególnych grup odbiorców
lub odbiorców indywidualnych nast¹pi poprzez rozbudowê
przewodów rozdzielczych g³ównie o �rednicach 110 i 90 mm
zasilanych z magistrali przesy³owej Kraków - Piekary - Kry-
spinów - Liszki,

4) ustala siê w stosunku do nowego zainwestowania wyprze-
dzaj¹c¹ lub równoleg³¹ realizacjê sieci wodoci¹gowej roz-
dzielczej,

5) obowi¹zuje pe³ne pokrycie zapotrzebowania na wodê do ce-
lów przeciwpo¿arowych przez rozbudowywany system za-
opatrzenia w wodê zgodnie z przepisami szczególnymi,

6) nowo projektowane przewody wodoci¹gowe powinny

byæ wyposa¿one w hydranty przeciwpo¿arowe do zewnêtrz-
nego gaszenia po¿aru, zgodnie z przepisami i normami obo-
wi¹zuj¹cymi w zakresie ochrony przeciwpo¿arowej,

7) zaznaczone w za³¹czniku Nr 2 do Uchwa³y - rysunek w skali
1:2000 trasy przebiegu sieci wodoci¹gowej przedstawiaj¹
zasady obs³ugi terenów objêtych planem i nie stanowi¹ bran-
¿owych projektów uzbrojenia terenu.

§ 19

Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi w zakresie odpro-
wadzania i oczyszczania �cieków sanitarnych i deszczowych:
1) dla ca³ego obszaru objêtego planem przewiduje siê uzbro-

jenie w system zbiorowej kanalizacji z odprowadzeniem �cie-
ków do istniej¹cej i rozbudowywanej oczyszczalni �cieków
w Piekarach,

2) ustala siê wyprzedzaj¹c¹ lub równoleg³¹ budowê sieci ka-
nalizacyjnej w stosunku do nowego zainwestowania,

3) przewiduje siê budowê kana³ów sanitarnych, grawitacyj-
nych, o �rednicach: 250, 200 i 160 mm,

4) niezale¿nie od budowy systemu zbiorowej kanalizacji sani-
tarnej obowi¹zuje uporz¹dkowanie gospodarki �ciekowej
poprzez:
a) wyeliminowanie zrzutów nie oczyszczonych �cieków

do wód powierzchniowych lub do ziemi i zahamowanie
degradacji �rodowiska gruntowo-wodnego,

b) wymóg i okresow¹ kontrolê szczelno�ci zbiorników prze-
znaczonych do gromadzenia �cieków oraz mo¿liwo�ci
dojazdu do nich samochodu asenizacyjnego,

c) wymóg szczelnych zbiorników na gnojowicê,
5) na terenach us³ug komercyjnych o znacznym zanieczysz-

czeniu b¹d� zagro¿onych potencjalnym zanieczyszczeniem
wód obowi¹zuje realizacja kanalizacji deszczowej wraz z urz¹-
dzeniami do podczyszczenia �cieków,

6) �cieki opadowe pochodz¹ce z zanieczyszczonych terenów oraz
dróg i parkingów o trwa³ej nawierzchni i du¿ym natê¿eniu
ruchu mog¹ byæ wprowadzane do wód lub do ziemi pod wa-
runkiem podczyszczenia �cieków opadowych przed ich od-
prowadzeniem do wód powierzchniowych lub do gruntu zgod-
nie z warunkami okre�lonymi w przepisach szczególnych,

7) na terenach zabudowy jednorodzinnej preferuje siê lo-
kaln¹ retencjê "umownie czystych" wód opadowych i po-
nowne wykorzystanie wód deszczowych b¹d� ich infiltra-
cjê do gruntu,

8) zaznaczone w za³¹czniku Nr 2 do Uchwa³y - rysunek w skali
1:2000 trasy przebiegu sieci kanalizacyjnej przedstawiaj¹
zasady obs³ugi terenu objêtego planem i nie stanowi¹ bran-
¿owych projektów uzbrojenia terenu.

§ 20

Usuwanie odpadów odbywaæ siê bêdzie zgodnie z pro-
gramem gospodarki odpadami sporz¹dzonym dla ca³ej Gmi-
ny ze szczególnym uwzglêdnieniem segregacji odpadów
u �ród³a ich powstawania i obowi¹zuj¹cymi w tym zakresie
przepisami.

Rozdzia³ IV
Przepisy koñcowe

§ 21

Wysoko�æ stawki s³u¿¹cej naliczeniu op³aty, o której mowa
w art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowa-
niu przestrzennym, wynosi 20%.
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§ 22

W obszarze objêtym planem traci moc miejscowy plan
ogólny zagospodarowania przestrzennego Gminy Liszki
(Uchwa³a Nr XVI/129/92 z dnia 10 kwietnia 1992 r. Rady Gmi-
ny Liszki; Dz. Urz. Woj. Krakowskiego Nr 5/92).

§ 23

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

§ 24

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³osze-
nia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy Liszki: J. Pyla

Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr VI/83/2003
Rady Gminy Liszki
z dnia 26 czerwca 2003 r.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Gminy Liszki w czê�ci Wsi Liszki � cmentarz.

Skala 1: 2000

Przewodnicz¹cy Rady Gminy Liszki: J. Pyla

Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr VI/83/2003
Rady Gminy Liszki
z dnia 26 czerwca 2003 r.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Gminy Liszki w czê�ci Wsi Liszki - cmentarz.

Infrastruktura techniczna.

Skala 1: 2000

Kierunek pod³¹czenia
do drogi zbiorczej

� tereny zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej
� tereny mieszkaniowo - us³ugowe
� tereny us³ug komercyjnych
� tereny us³ug kultury
� tereny gruntów rolnych
� tereny zieleni urz¹dzonej

MN
MU
UC
UK
RP
ZU

� tereny tras komunikacyjnych

� ci¹gi pieszo - jezdne
� tereny komunikacji - parkingi
� strefa ochrony stanowisk archeologicznych II kategorii
� strefa ochrony kulturowej
� strefa 50 m od cmentarza
� strefa 150 m od cmentarza
� strefa wewnêtrzna ochrony po�edniej Sanki
� strefa ograniczonej wysoko�ci 286 m
� linie rozgraniczaj¹ce
� nieprzekraczalna linia zabudowy
� granice obszaru objêtego planem

KDX 8
KU

KTD12
KTD10

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

Plan w podanej skali znajduje siê w siedzibie Urzêdu
Gminy, którego niniejsze opracowanie terenowe dotyczy.
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Wodoci¹gi i kanalizacja

Elektroenergetyka

Zaopatrzenie w gaz

Telekomunikacja

Przewodnicz¹cy Rady Gminy Liszki: J. Pyla

ANEKS 1

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
czê�ci wsi Liszki - cmentarz.

Szacunkowy przyrost poboru gazu sieciowego.

Do oszacowania przyrostu poboru gazu, wynikaj¹cego
z ustawieñ niniejszego planu miejscowego, przyjêto za³o¿enia
wstêpne, przedstawione poni¿ej:
a) w obliczeniach uwzglêdniono tylko szacunkowy pobór gazu

w gospodarstwach domowych,
b) nie uwzglêdniano poboru gazu przez wybudowane w przy-

sz³o�ci obiekty us³ugowe, nie jest bowiem znany profil dzia-
³alno�ci przysz³ych inwestorów zagospodarowuj¹cych te-
reny us³ug komercyjnych,

c) podstawa do obliczeñ by³a prognozowana liczba domów
w zabudowie mieszkaniowo-us³ugowej (gospodarstw domo-
wych), których wybudowanie przewiduje siê w okresie 10-
letnim (do 2012 roku). Szczegó³owe uzasadnienie przyjêtej
metody obliczeñ prognozowanej liczby domów przedstawio-
no w aneksie 2. Jednostkowe wska�niki poboru gazu za-
czerpniêto z wytycznych, zamieszczonych w pracy K. Ba-
kowskiego: Gazyfikacja. WNT. W-wa 1996.

d) Za³o¿ono, ¿e gaz bêdzie wykorzystywany do ogrzewania
pomieszczeñ.
Przedstawione poni¿ej dane mog¹ znacznie ró¿niæ siê od wy-

ników bilansów opracowanych w ramach dokumentacji technicz-
nych konkretnych inwestycji, bowiem w planie miejscowym nie
planuje siê zadañ inwestycyjnych, lecz ustala siê przeznaczenie
terenów wraz z zasadami zagospodarowania tych terenów.

Prognozowany przyrost poboru gazu na obszarze objêtym
planem wyniesie:

Q = n m q = 1 ·4·1,55 = 6,2 [m3/h]
gdzie:
� Q [m3/h] obci¹¿enie gazoci¹gów,
� n [-] prognozowana liczba domów, wybudowanych do 2012 r.

na obszarze objêtym planem,
� m [-] przeciêtna liczba mieszkañców w domu jednorodzinnym,
� q [m3/h] jednostkowe obci¹¿enie gazoci¹gów, w przeliczeniu

na jednego mieszkañca w budownictwie jednorodzinnym,

wg KOZG (zu¿ycie gazu GZ 50 na przygotowanie posi³ków,
ciep³ej wody i ogrzewanie pomieszczeñ - warunki normalne).
Na rysunku planu naniesiono trasy gazoci¹gów wzd³u¿ dróg,

tak, aby umo¿liwiæ zaopatrzenie w gaz obiektów wznoszonych
na terenach przeznaczonych do zabudowy. Z zapisów ustaleñ
planu miejscowego wynika tak¿e mo¿liwo�æ innego lokalizo-
wania gazoci¹gów w ramach przeznaczenia dopuszczalnego
terenów.

ANEKS 2

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
czê�ci wsi Liszki - cmentarz.

Szacunkowy przyrost poboru mocy elektrycznej.

Wska�niki urbanistyczne, stosowane do prognozowania po-
boru mocy na cele budownictwa mieszkaniowego mo¿na scha-
rakteryzowaæ nastêpuj¹co:
1) najczê�ciej zawy¿one wyniki przynosz¹ przyjête - jako pod-

stawa obliczeñ:
� wnioski z³o¿one do planu o wyznaczenie nowych terenów

budowlanych,
� powierzchnia nowych terenów, wyznaczonych w planie

pod zabudowê - jak wykazuje praktyka, rezerwy terenów
budowlanych s¹ zwykle nadmierne i w okresie miêdzy
kolejnymi planami zagospodarowania przestrzennego nie
s¹ w pe³ni wykorzystywane,

� wydane decyzje o warunkach zabudowy i zagospodaro-
wania terenu (WZIZT).

2) Z kolei na ogó³ zani¿one wyniki przynosz¹ przyjête - jako
podstawa obliczeñ:
� oddane do u¿ytku mieszkania, wg �róde³ statystyki publicz-

nej - w wyniku dotychczasowej polityki podatkowej bli¿ej
nieznana czê�æ wybudowanych mieszkañ nie by³a formal-
nie zg³aszana do odbioru, a ponadto obiekty ju¿ w okresie
budowy staj¹ siê odbiornikami energii elektrycznej.

3) Wyniki o du¿ych fluktuacjach (przyrosty na przemian ze spad-
kami) przynosz¹ przyjête - jako podstawa obliczeñ:
� wska�niki demograficzne w bardzo ma³ych jednostkach

urbanistycznych, które czêsto podlegaj¹ znacznym wa-
haniom.

Obszar objêty niniejszym planem ma bardzo ma³¹ powierzch-
niê. W ostatnich latach nie by³o tu ruchu budowlanego. Zg³oszo-
no tylko jeden wniosek o wyznaczenie terenu pod us³ugi komer-
cyjne i drogê dojazdow¹. Bior¹c pod uwagê powy¿sze uwarun-
kowania, zdecydowano siê - wyj¹tkowo w tym przypadku - pro-
gnozowaæ przyrost poboru mocy przy za³o¿eniu, ¿e nowe tere-
ny wyznaczone w planie zostan¹ w pe³ni zainwestowane.

Do oszacowania sumarycznego przyrostu poboru mocy
przyjêto zatem nastêpuj¹ce za³o¿enia, przedstawione poni¿ej:
a) podstaw¹ do obliczeñ dla obszarów zabudowy mieszkanio-

wej by³a przewidywana liczba nowych mieszkañ (domów
jednorodzinnych - gospodarstw domowych), których wybu-
dowanie prognozuje siê na terenie objêtym planem,

b) za³o¿ono, ¿e energia elektryczna nie bêdzie wykorzystywa-
na do celów grzewczych,

c) wzrost poboru mocy na dzia³alno�æ us³ugow¹ przyjêto sza-
cunkowo, szacunek ten mo¿e byæ obarczony du¿ym b³êdem
- na etapie wyznaczania w planie przeznaczenia terenów,
nieznany jest rodzaj przysz³ej dzia³alno�ci, a tym bardziej
nieznana jest energoch³onno�æ obiektów us³ugowych, któ-
re mog¹ zostaæ wzniesione w przysz³o�ci,

d) jednostkowe wska�niki poboru mocy, wspó³czynniki jedno-
czesno�ci i wspó³czynniki mocy zaczerpniêto z wytycznych,
opracowanych przez Energoprojekt Poznañ.

� sieæ wodoci¹gowa istniej¹ca
� sieæ wodoci¹gowa projektowana
� kanalizacja sanitarna projektowana

� linie napowietrzne 0,4 kV
� linie kablowe 0,4 kV

� gazoci¹gi �rednio- i niskoprê¿ne istniej¹ce
� gazoci¹gi �rednio- i niskoprê¿ne projektowane

� linie telekomunikacyjne napowietrzne
� granice obszaru objêtego planem
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Przedstawiona prognoza przewidywanego przyrostu po-
boru mocy dla okresu najbli¿szych 10 lat jest obarczona b³êda-
mi, charakterystycznymi dla wszelkich prognoz. W przypadku
tej prognozy podstawowym �ród³em b³êdów mo¿e byæ inne,
ni¿ za³o¿one, ukszta³towanie siê rzeczywistej struktury poboru
mocy elektrycznej. Decyduj¹cy wp³yw na takie rozbie¿no�ci
bêd¹ mia³y:
1) koniunktura gospodarcza i zamo¿no�æ spo³eczeñstwa,

2) przysz³e relacje cen ró¿nych no�ników energii,
3) znacznie wiêksza elastyczno�æ obecnie opracowywanych pla-

nów miejscowych w porównaniu z planami zagospodarowa-
nia przestrzennego z lat ubieg³ych - dotyczy to w szczególno-
�ci sfery us³ug komercyjnych i dzia³alno�ci produkcyjnej,

4) prowadzenie procesów inwestycyjnych przez prywatnych
inwestorów,

5) postêp technologiczny zmierzaj¹cy do energooszczêdno�ci.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy Liszki: J. Pyla

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego czê�ci wsi Liszki � cmentarz.

Szacunkowy bilans przyrostu mocy elektrycznej dla nowych terenów wyznaczonych w planie pod zabudowê.

L.p.

1

2

3

4

5

Charakterystyka terenów i odbiorców energii elektrycznej

Symbol
terenów

MU

UC

KTD

KDX

Kategoria u¿ytkownika
terenu

Kategoria odbiorców
energii elektrycznej

Tereny zabudowy miesz-
kaniowo - us³ugowej

Zabudowa mieszkaniowa

Funkcja us³ugowa

O�wietlenie zewnêtrzne

Tereny us³ug komercyjnych

Funkcja us³ugowa

O�wietlenie zewnêtrzne

Drogi dojazdowe

O�wietlenie

Ci¹gi pieszo - jezdne

O�wietlenie

Obszar objêty planem

Odbiorcy

Jedn.

�

gd.

ob.

gd.

�

ob.

ha

�

km

�

km

�

Ilo�æ

�

1

1

1

�

3

0,63

�

0,60

�

0,04

�

Wska�niki na jednostkê
odbiorców

M

�

�

3

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Pj

kW

�

8,2

5,0

0,135

�

5,0

3,6

�

12,0

�

4,0

�

j

�

�

1,00

1,00

1,00

�

0,85

1,00

�

1,00

�

1,00

�

cos f

�

�

0,97

0,93

0,90

�

0,93

0,90

�

0,90

�

0,90

�

Obci¹¿enie maksymalne
lini n. nap.

PMAX

kW

�

8,2

5,0

0,1

�

12,8

2,3

�

7,2

�

0,2

�

S PMAX

kW

13

15

7

0

36

QMAX

kVAr

�

2,1

2,0

0,1

�

5,0

1,1

�

3,5

�

0,1

�

S QMAX

kVAr

4

6

3

0

14

gd � gospodarstwo domowe
M � M=3, model energetyczny: o�wietlenie, drobne grzejnictwo, zmech. sprzêt gosp. domowego, kuchnie elektryczne
Pj � jednostkowe zapotrzebowanie mocy maksymalnej na przy³¹czu (na jednostkê odbiorców)
j � wspó³czynnik zale¿ny od ilo�ci odbiorców danej kategorii zasilanych ze wspólnego elementu sieci
ob. � obiekt
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Uchwa³a Nr X/54/2003
Rady Gminy Raba Wy¿na
z dnia 24 czerwca 2003 r.

w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzeda¿y i poda-
wania napojów alkoholowych.

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142,
poz. 1591 z pó�n. zm.) oraz art. 12, ust. 2 ustawy z dnia 26 pa�-
dziernika 1982 r. o wychowaniu w trze�wo�ci i przeciwdzia³a-
niu alkoholizmowi (t.j. z 2002 r. Dz. U. Nr 147, poz. 1231
z pó�n. zm.) Rada Gminy w Rabie Wy¿nej uchwala, co nastêpuje:

§ 1

Ustala siê nastêpuj¹ce zasady usytuowania na terenie Gminy
Raba Wy¿na miejsc sprzeda¿y i podawania napojów alkoholowych:
1. Dopuszcza siê usytuowanie punktów sprzeda¿y napojów alko-

holowych na terenie ca³ej Gminy z wyj¹tkiem 50 m od nastêpu-
j¹cych obiektów: szkó³, przedszkoli, oraz innych placówek o�wia-
towo - wychowawczych, opiekuñczych, obiektów kultu religijne-
go licz¹c od muru punktu sprzeda¿y do ogrodzeñ, parkanów
wy¿ej wymienionych obiektów w ci¹gu pieszym. W przypadku
braku ogrodzenia odleg³o�æ mierzy siê do muru w/w obiektu.

2. Nie wydaje siê zezwoleñ na prowadzenie sprzeda¿y napojów
alkoholowych przeznaczonych do spo¿ycia w miejscu sprze-
da¿y lub poza miejscem sprzeda¿y, gdy punkt sprzeda¿y zlo-
kalizowany jest na terenie lub obiekcie kultu religijnego, Sa-
modzielnego Publicznego O�rodka 7drowia, placu targowym.

3. Nie wydaje siê zezwoleñ na prowadzenie sprzeda¿y napojów
alkoholowych zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% (alkoholu z wyj¹tkiem
piwa) przeznaczonych do spo¿ycia w miejscu sprzeda¿y lub poza
miejscem sprzeda¿y w punktach zlokalizowanych na terenach,
obiektach rekreacyjno - sportowych (boiska sportowe).

§ 2

Trac¹ moc uchwa³y:
1) Nr XII/84/99 Rady Gminy w Rabie Wy¿nej z dnia 27 lip-

ca 1999 roku w sprawie ustalenia szczegó³owych zasad wy-
dawania i cofania zezwoleñ na prowadzenie sprzeda¿y napo-
jów alkoholowych warunków miejscu sprzeda¿y warunków
poza miejscem sprzeda¿y na terenie Gminy Raba Wy¿na;

2) Nr XXXII/216/2001 Rady Gminy w Rabie Wy¿nej z dnia 27
lutego 2001 roku w sprawie wprowadzenia zakazu spo¿y-
wania napojów alkoholowych w niektórych miejscach pu-
blicznych na terenie Gminy Raba Wy¿na;

3) Nr XXXII/217/2001 Rady Gminy Raba Wy¿na z dnia 27 lute-
go 2001 roku w sprawie ustalenia liczby punktów sprzeda¿y
napojów zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu (z wyj¹tkiem
piwa przeznaczonych do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y
i zasad usytuowania miejsc sprzeda¿y napojów alkoholo-
wych i warunków sprzeda¿y tych napojów.

§ 3

Wykonanie uchwa³y zleca siê Wójtowi Gminy Raba Wy¿na.

§ 4

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³osze-
nia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy w Rabie Wy¿nej: M. Wojdy³a
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Uchwa³a Nr X/55/2003
Rady Gminy Raba Wy¿na
z dnia 24 czerwca 2003 r.

w sprawie ustalenia liczby punktów sprzeda¿y napojów
zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu (z wyj¹tkiem piwa)
przeznaczonych do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y
i w miejscu sprzeda¿y.

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142,
poz. 1591 z pó�n. zm.) oraz art. 12, ust. 1 ustawy z dnia 26 pa�-
dziernika 1982 r. o wychowaniu w trze�wo�ci i przeciwdzia³aniu
alkoholizmowi (t.j. z 2002 r. Dz. U. Nr 147, poz. 1231 z pó�n. zm.)
Rada Gminy w Rabie Wy¿nej uchwala, co nastêpuje:

§ 1

Ustala siê dla Gminy Raba Wy¿na nastêpuj¹cy limit punk-
tów sprzeda¿y napojów zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu
(z wyj¹tkiem piwa):
1) przeznaczonych do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y w licz-

bie 25 punktów,
2) przeznaczonych do spo¿ycia w miejscu sprzeda¿y w liczbie

10 punktów.

§ 2

Trac¹ moc uchwa³y:
1) Nr XXX1X/266/2001 Rady Gminy w Rabie Wy¿nej z dnia 8 li-

stopada 2001 roku w sprawie ustalenia liczby punktów sprze-
da¿y napojów zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu (z wyj¹t-
kiem piwa) przeznaczonych do spo¿ycia w miejscu sprzeda¿y;

2) Nr XXXII/217/2001 Rady Gminy w Rabie Wy¿nej z dnia 27 lu-
tego 2001 roku w sprawie ustalenia liczby punktów sprze-
da¿y napojów zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu (z wy-
j¹tkiem piwa) przeznaczonych do spo¿ycia poza miejscem
sprzeda¿y i zasad usytuowania miejsc sprzeda¿y napojów
alkoholowych i warunków sprzeda¿y tych napojów.

§ 3

Wykonanie uchwa³y zleca siê Wójtowi Gminy Raba Wy¿na.

§ 4

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³osze-
nia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy w Rabie Wy¿nej: M. Wojdy³a

2730

Uchwa³a Nr XXX/205/02
Rady Miejskiej w Ryglicach

z dnia 19 marca 2002 r.

w sprawie trybu postêpowania o udzielenie dotacji pod-
miotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych
na zadania publiczne, sposobu jej rozliczenia oraz sposo-
bu kontroli wykonywania zleconego zadania, na realizacjê
którego udzielono datacjê z bud¿etu Gminy.

Poz. 2728, 2729, 2730
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Na podstawie art. 118 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 114 z pó�n. zm.)
Rada Miejska w Ryglicach uchwala, co nastêpuje:

§ 1

1. Podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych
i nie dzia³aj¹ce w celu osi¹gniêcia zysku mog¹ otrzymaæ z bu-
d¿etu Gminy Ryglice dotacje celowe na sfinansowanie
lub dofinansowanie realizacji zadañ publicznych zwi¹zanych
z realizacj¹ zadañ statutowych, w trybie i po spe³nieniu wa-
runków okre�lonych w niniejszej uchwale.

2. Podmiotami uprawnionymi, o których mowa w ust. 1 zwa-
nymi dalej "organizacjami pozarz¹dowymi" s¹ stowarzysze-
nia i fundacje, w tym stowarzyszenia kultury fizycznej, insty-
tucje kultury nie zorganizowane przez jednostki samorz¹du
terytorialnego i organy pañstwa a tak¿e ko�cio³y i ich wy-
dzielone organizacje o uregulowanym statusie prawnym
w zakresie wykonywania dzia³alno�ci wychowawczej i cha-
rytatywnej.

§ 2

Zarz¹d Gminy mo¿e wskazaæ organizacjom pozarz¹dowym
w terminie do 60 dni przed terminem sk³adania wniosków, które
zadania z zakresu pomocy spo³ecznej, ochrony zdrowia, przeciw-
dzia³ania patologiom spo³ecznym, wychowania i opieki nad dzieæ-
mi zagro¿onymi demoralizacj¹, o�wiaty i edukacji, kultury i sztuki,
sportu i turystyki oraz ochrony �rodowiska i bezpieczeñstwa pu-
blicznego, bêd¹ uznawane za priorytet w toku planowania �rod-
ków na dotacje celowe umo¿liwiaj¹ce ich realizacjê.

§ 3

1. Ustala siê nastêpuj¹cy tryb postêpowania o udzielenie dotacji:
1) z³o¿enie przez organizacje pozarz¹dowe w Urzêdzie Gmi-

ny Ryglice wniosku o udzielenie dotacji wraz z prelimina-
rzem finansowym w terminie do 30 wrze�nia roku po-
przedzaj¹cego rok bud¿etowy, którego dotycz¹ wnioski.
(Wzór wniosku stanowi za³. Nr 1);

2) z³o¿ony przez organizacje pozarz¹dowe wniosek o reali-
zacjê zadania jednostki samorz¹du terytorialnego powi-
nien byæ rozpatrzony merytorycznie przez Urz¹d Gminy
Ryglice w terminie 30 dni od otrzymania wniosku z tym,
¿e dopuszcza siê mo¿liwo�æ przedstawienia wnioskodaw-
cy innych propozycji, w tym w szczególno�ci zmiany za-
kresu rzeczowego zadania lub terminu jego realizacji;

3) opiniowanie wniosku przez Zarz¹d Gminy Ryglice w opar-
ciu o kryteria kosztów efektywno�ci, jako�ci i terminu wy-
konania zadania, jego znaczenia ze wzglêdu na ustalone
cele polityki spo³eczno-gospodarczej gminy z uwzglêd-
nieniem uwag dotycz¹cych przebiegu dotychczasowej
wspó³pracy z organizacj¹;

4) w przypadku stwierdzenia uchybieñ formalno-prawnych
lub innych wad wniosku, Zarz¹d wzywa podmiot do ich usu-
niêcia w terminie 10 dni od dnia dorêczenia wezwania;
wniosek nie poprawiony pozostawia siê bez rozpatrzenia;

5) przy rozpatrywaniu wniosku uwzglêdnione bêd¹ nastê-
puj¹ce kryteria:
a) znaczenie zadania dla ustalonych przez Gminê priory-

tetów dzia³añ,
b) wysoko�æ kosztów realizacji zadania odniesiona do jego

zakresu rzeczowego,
c) mo¿liwo�æ wykonania zadania przez jednostkê (bior¹c

pod uwagê zasoby rzeczowe i kadrowe jednostki),

d) ocena wykonania zadania zleconego podmiotowi
w okresie poprzednim;

6) po dokonaniu oceny wniosku. Zarz¹d Gminy zg³asza pro-
pozycje dotowania podmiotów, zgodnie z trybem przewi-
dzianym dla opracowania projektu uchwa³y bud¿etowej;

7) zawarcie przez Zarz¹d Gminy umowy o udzielenie dotacji.
2. Postêpowanie o udzielenie dotacji i jej rozliczenie jest jawne

w zakresie okre�lonym w art. 11 powo³anej na wstêpie usta-
wy o finansach publicznych.

§ 4

Wnioski o dotacjê nie zg³oszone w trybie okre�lonym w § 2
mog¹ byæ rozpatrzone i uwzglêdnione, je¿eli dotycz¹ pilnych
i wa¿nych zadañ Gminy, których konieczno�ci wykonania
nic mo¿na by³o wcze�niej przewidzieæ i gdy ich sfinansowanie
jest mo¿liwe z wolnych �rodków bud¿etowych lub z utworzo-
nych w bud¿ecie rezerw celowych.

§ 5

1. Warunkiem przekazania dotacji na wyodrêbnione konto ban-
kowe jest zawarcie pisemnej umowy z organizacj¹ pozarz¹-
dow¹. (Wzór umowy stanowi za³¹cznik Nr 2).

2. �rodki z przyznanej dotacji bud¿etowej bêd¹ przekazane
na konto organizacji pozarz¹dowej po zawarciu umowy
w proporcjonalnych czê�ciach miesiêcznych lub w czê�ciach
wynikaj¹cych z ustalonych w umowie terminów realizacji
zadania albo jego poszczególnych etapów.

3. Bezpo�rednimi beneficjentami dotacji udzielanych organi-
zacjom pozarz¹dowym nie mog¹ byæ:
1) pracownicy merytoryczni w³a�ciwi w sprawach, których

dotyczy dotacja,
2) osoby podejmuj¹ce decyzje o udzieleniu dotacji oraz od-

powiedzialne za ich wykorzystanie i rozliczenie,
3) cz³onkowie najbli¿szej rodziny osób wymienionych w pkt 1 i 2.

§ 6

Umowa o dotacjê bud¿etow¹ powinna zawieraæ:
1) oznaczenie stron umowy,
2) szczegó³owy zakres rzeczowy realizowanego zadania, ter-

min i miejsce realizacji,
3) okre�lenie czasu, na jaki umowa zosta³a zawarta,
4) wzory dokumentacji umo¿liwiaj¹cej okresow¹ ocenê re-

alizacji zadania, terminy oraz sposób jej przekazywania,
5) zobowi¹zanie zleceniobiorcy do prowadzenia dokumenta-

cji wg wymagañ okre�lonych przez zleceniodawcê w spo-
sób umo¿liwiaj¹cy ocenê wykonania zadania pod wzglê-
dem rzeczowym i finansowym,

6) zobowi¹zanie zleceniobiorcy do poddania siê kontroli prze-
prowadzanej przez zleceniodawcê lub osobê przez niego
upowa¿nion¹ w zakresie objêtym umow¹,

7) okre�lenie wysoko�ci dotacji, jak¹ zleceniodawca przeka-
¿e zleceniobiorcy z tytu³u realizacji umowy oraz warunki
i terminy jej przekazywania,

8) okre�lenie przeznaczenia przychodów uzyskanych przy re-
alizacji zadania, których nie mo¿na by³o przewidzieæ
przy kalkulowaniu dotacji,

9) ustalenie zasad i terminów rozliczeñ,
10) ustalenie trybu i terminów przekazywania zleceniodaw-

cy informacji o zakresie i sposobie realizacji umowy
oraz ustalenie zakresu objêtego sta³ym nadzorem zle-
ceniodawcy,

11) warunki wypowiedzenia umowy,
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12) okre�lenie sankcji z tytu³u nienale¿ytego wykonania zada-
nia lub wykorzystania dotacji na inne cele ni¿ okre�lone
w umowie,

13) termin zwrotu kwoty dotacji w przypadku przeznaczenia
jej na inne cele ni¿ okre�lone w umowie,

14) termin zwrotu kwoty dotacji w wypadku niewykonania
lub czê�ciowego niewykonania zleconego zadania z tym,
¿e termin ten nie mo¿e byæ d³u¿szy ni¿ 30 dni od dnia usta-
lenia, i¿ dotacja zosta³a przeznaczona na inne cele ni¿ okre-
�lone nie pó�niej ni¿ do 30 grudnia roku, w którym dotacja
zosta³a przyznana,

15) zobowi¹zania bior¹cego dotacjê do podawania do wiado-
mo�ci publicznej informacji o tym, ¿e wykonywane zada-
nie jest dotowane z bud¿etu Gminy.

§ 7

Wykorzystanie dotacji podlega rozliczeniu w nastêpuj¹cy
sposób:
1) rozliczenie dokonywane jest w formie pisemnej, w termi-

nach:
a) dotacje na zadania wykonywane przez okres d³u¿szy ni¿ je-

den kwarta³ rozliczane s¹ kwartalnie w terminach
do 15 dnia pierwszego miesi¹ca po up³ywie kwarta³u,

b) rozliczenie koñcowe dokonywane jest w terminie
20 dni od daty zakoñczenia wykonywania zadania,
nie pó�niej ni¿ do 30 czerwca roku bud¿etowego, je¿eli
dotacja by³a udzielona w I pó³roczu i nie pó�niej
ni¿ do 30 grudnia roku bud¿etowego, je¿eli dotacja by³a
udzielona w II pó³roczu,

c) datacje na zadania wykonywane krócej ni¿ jeden kwarta³
rozliczane s¹ w terminach okre�lonych w pkt 1 lit. b,

2) rozliczenie powinno zawieraæ:
a) okre�lenie umowy, której rozliczenie dotyczy,
b) okre�lenie okresu objêtego rozliczeniem,
c) wskazanie kwoty otrzymanej dotacji,
d) okre�lenie wysoko�ci wydatków poniesionych na wyko-

nanie zadania, w tym sfinansowanych dotacji w uk³adzie
rodzajowym kosztów,

e) wskazanie numerów dowodów ksiêgowych poniesie-
nia wydatków wg systemu ewidencji ksiêgowej w or-
ganizacji,

3) wraz z rozliczeniem nale¿y okazaæ orygina³y �ród³owych
dowodów ksiêgowych dokumentuj¹cych poniesione wydat-
ki; na dokumentach tych w³a�ciwy merytorycznie pracow-
nik Urzêdu Gminy Ryglice czyni adnotacjê o tre�ci "uwzglêd-
niono w rozliczeniu umowy dotacji nr ...... na kwotê ....... z³",

4) rozliczenie dotacji sk³ada siê w Urzêdzie Gminy w Rygli-
cach do pracownika odpowiedzialnego merytorycznie
za zadanie.

§ 8

Zarz¹d Gminy, poprzez upowa¿nionych pracowników
Urzêdu Gminy w Ryglicach kontroluje przebieg i sposób wy-
konywania zadañ zleconych, na które udzielono dotacji z obo-
wi¹zuj¹cymi zasadami gospodarowania �rodkami publicz-
nymi, prawid³owo�æ prowadzenia ustalonej dokumentacji
z realizowanego zadania oraz uzyskanie ich planowanych
efektów poprzez:
1) wizytowanie organizacji oraz czynno�ci objêtych umow¹

dotacji,
2) sprawdzenie zgodno�ci przebiegu czynno�ci objêtych umow¹

z ustalonym harmonogramem wykonania zadania,
3) badania dokumentacji przedmiotowej i finansowej zadania.

§ 9

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.

§ 10

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³osze-
nia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej: G. Kwiek

Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr XXX1205/02
Rady Miejskiej w Ryglicach
z dnia 19 marca 2002 r.

Wzór wniosku o dotacjê z bud¿etu Gminy Ryglice.

1. Nazwa podmiotu:
2. Siedziba podmiotu:
3. Status prawny podmiotu:
4. Osoby reprezentuj¹ce:
5. Tytu³ zadania:
6. Data rozpoczêcia zadania:
7. Data zakoñczenia zadania:
8. Wnioskowana kwota dotacji:
9. Opis zadania (g³ówny cel):

10. Wk³ad materialno-techniczny wnioskodawcy:
11. Ca³kowity koszt realizacji zadania:
12. Posiadane �rodki finansowe:
13. Pozyskane �rodki z innych �róde³ (kwota, od kogo):
14. Wspó³organizatorzy:
15. Podpisy upowa¿nionych osób:

Do wniosku nale¿y do³¹czyæ:
1) Dokumenty dotycz¹ce utworzenia i statutu podmiotu oraz

aktualny wypis z organu rejestrowego.
2) Preliminarz wydatków zwi¹zanych z realizacj¹ zadania.

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej: G. Kwiek

Za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y Nr XXX/205/02
Rady Miejskiej w Ryglicach
z dnia 19 marca 2002 r.

Wzór umowy o dotacjê z bud¿etu Gminy Ryglice.

Umowa zawarta w dniu .....................w Ryglicach pomiêdzy:
Zarz¹dem Gminy Ryglice, zwanym w dalszej tre�ci umowy
zleceniodawc¹, reprezentowanym przez:
1) ....................................................................................... �

.............................................................................................................
2) .................................................................................... �

.............................................................................................................
a ............................................................................................. zwanym
w dalszej tre�ci umowy
zleceniobiorc¹, reprezentowanym przez:
1) ................................................................................... �

.............................................................................................................
2) .......................................................................................................... �

.............................................................................................................
o nastêpuj¹cej tre�ci:
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§ 1

Zleceniodawca zleca, a zleceniobiorca zobowi¹zuje siê do:
.................................................................................................................
(Szczegó³owy zakres rzeczowy realizowanego zadania, termin
i miejsce jego realizacji)

§ 2

Umowê zawiera siê na okres od...............................................
do ...........................................................................................................

§ 3

Zleceniodawca przeka¿e zleceniobiorcy z tytu³u realizacji za-
dania okre�lonego w § 1 kwotê ....................... z³ na rachunek
w .............................................................................................................
Nr rach. ............................................................ w terminie/terminach:
1) do ......................... kwotê ........................ / lub w terminie ................

dni od dnia dorêczenia rachunków za ........ ...................................
2) do ................................................... kwotê ............................................
3) do ................................................... kwotê ............................................

§ 4

Zleceniobiorca zobowi¹zuje siê do dokumentowania rze-
czowego i finansowego przebiegu realizacji przyjêtego do wy-
konania zadania, jak nastêpuje:
..................................................................................................................
(Wzory dokumentacji umo¿liwiaj¹cej okresow¹ ocenê realizacji za-
dania, terminy oraz sposób jej przekazywania umo¿liwiaj¹cy ocenê
wykonania zadania pod wzglêdem rzeczowym i finansowym).

§ 5

1. Zleceniobiorca zobowi¹zuje siê umo¿liwiæ zleceniodawcy
kontrolowanie przebiegu realizacji umowy poprzez:
1) wizytowanie zleceniobiorcy oraz czynno�ci objêtych

umow¹ dotacji,
2) badanie dokumentacji rzeczowej i finansowej zadania.

2. Upowa¿nionym do przeprowadzenia kontroli przebiegu re-
alizacji zlecenia ze strony zleceniodawcy jest Pan/i .....................
- ...................................... lub inna osoba upowa¿niona przez
Burmistrza Gminy Ryglice.

3. Zleceniodawca jest uprawniony do prowadzenia nadzoru
w zakresie wykonywania umowy na zasadach w niej okre-
�lonych, a w szczególno�ci w zakresie:
1) sposobu realizacji zadania zleconego,
2) zgodno�ci wykorzystania dotacji z obowi¹zuj¹cymi zasa-

dami gospodarowania �rodkami publicznymi,
3) prawid³owo�ci prowadzenia ustalonej dokumentacji re-

alizacji zadania oraz ich planowanych efektów poprzez:
........................................................................................................

§ 6
 ................................................................................................................
(Okre�lenie przeznaczenia przychodów uzyskanych przy reali-
zacji zadania, których nie mo¿na by³o przewidzieæ przy kalkulo-
waniu wysoko�ci dotacji)

§ 7

.................................................................................................................
(Ustalenie trybu i terminów przekazywania zleceniodawcy in-
formacji o zakresie i sposobie realizacji urnowy oraz ustalenie

zakresu objêtego sta³ym nadzorem zleceniodawcy).
Elementy tre�ci § 7 mog¹ byæ objête za³¹cznikiem do umowy.

§ 8

Zleceniobiorca o�wiadcza, ¿e zamierza /nie zamierza za-
wrzeæ  /zawar³ /nie zawar³ innych umów o finansowanie zada-
nia objêtego niniejsz¹ umow¹ w trybie okre�lonym w uchwale
Rady Miejskiej w Ryglicach w sprawie trybu postêpowania
o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kon-
troli dotacji udzielanych z bud¿etu Gminy Ryglice podmiotom
nic zaliczanym do sektora finansów publicznych na zadania
publiczne.

§ 9

Prawa i obowi¹zki stron nie mog¹ byæ przenoszone na oso-
by trzecie.

§ 10

1. Zleceniobiorca nie mo¿e wykorzystaæ �rodków uzyskanych
na podstawie umowy na inne cele ni¿ okre�lone w umowie.

2. Bezpo�rednimi beneficjentami dotacji nie mog¹ byæ:
1) pracownicy referatu,
2) osoby reprezentuj¹ce zleceniodawcê, które bra³y udzia³

przy podejmowaniu decyzji o udzieleniu dotacji oraz od-
powiedzialne za jej wykorzystanie i rozliczenie.

§ 11

1. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza siê, za zgod¹ stron,
mo¿liwo�æ zmiany w ci¹gu roku zakresu rzeczowego oraz
warunków realizacji zadania, w tym w szczególno�ci zakre-
su finansowego.

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 wymagaj¹ sporz¹dzenia
aneksu do umowy.

§ 12

Zleceniobiorca jest zobowi¹zany do prowadzenia wyod-
rêbnionej ewidencji ksiêgowej �rodków otrzymanych na reali-
zacjê umowy oraz wydatków zwi¹zanych z jej realizacj¹.

§ 13

1. W przypadku nie wykonania lub czê�ciowego nie wykona-
nia umowy przekazane kwoty dotacji podlegaj¹ zwrotowi
w  czê�ci proporcjonalnej do stopnia nie wykonania umowy.

2. W wypadku wykorzystania na realizacjê umowy tylko czê�ci
przekazanej kwoty dotacji, czê�æ niewykorzystana dotacji
podlega zwrotowi.

3. Zwrot dotacji, o którym mowa w ust. 1 i 2, nastêpuje nie-
zw³ocznie po stwierdzeniu zbêdno�ci przekazywanych �rod-
ków, nie pó�niej ni¿ w dniu rozliczenia, na rachunek zlecenio-
dawcy - subkonto dochody w Banku ................................
Nr rach. .............................................................................................

§ 14

1. Zleceniobiorca jest zobowi¹zany do przedstawienia zlece-
niodawcy rozliczenia realizacji zadania pod wzglêdem rze-
czowym i finansowym, zgodnie z tre�ci¹ umowy.

2. Rozliczenie, o którym mowa w ust. 1, powinno nast¹piæ w ter-
minie do 20 dni po zakoñczeniu realizacji zadania, nie pó�-
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niej ni¿ do 30 czerwca, je¿eli dotacja zosta³a udzielona
w 1 pó³roczu i nie pó�niej ni¿ do 30 grudnia, je¿eli dotacja
zosta³a udzielona w II pó³roczu.

3. Zatwierdzenie rozliczenia przez zleceniodawcê powinno na-
st¹piæ nie pó�niej ni¿ do 30 grudnia bie¿¹cego roku.

§ 15

1. W przypadku stwierdzenia, ¿e dotacja bud¿etowa przekaza-
na na realizacjê zleconego zadania zosta³a wykorzystana
w czê�ci lub ca³o�ci przez zleceniobiorcê na inne cele
ni¿ okre�lone w umowie, podlega w tej czê�ci lub w ca³o�ci
zwrotowi, niezw³ocznie na rachunek bie¿¹cy zleceniodaw-
cy, subkonto dochody ..................... wraz z odsetkami w wy-
soko�ci ustawowej liczonymi od daty przekazania wykorzy-
stanej niezgodnie z przeznaczeniem dotacji.

§ 16

1. Umowa mo¿e byæ rozwi¹zana ze skutkiem natychmiasto-
wym w wypadku nieterminowego wykonania umowy
lub nienale¿ytego jej wykonania, a w szczególno�ci zmniej-
szenia zakresu rzeczowego realizowanego zadania,, bez zgo-
dy zleceniodawcy wykorzystania uzyskanej dotacji na inne
cele ni¿ okre�lone w umowie, gdy strona winna uchybieñ
nie doprowadzi do ich usuniêcia w okre�lonym przez zlece-
niodawcê terminie oraz w przypadku naruszenia ustano-
wienia okre�lonego w § 10 ust. 2.

2. W razie wyst¹pienia istotnej zmiany okoliczno�ci powodu-
j¹cej, ¿e wykonanie umowy nie le¿y w interesie publicz-
nym, czego nie mo¿na by³o przewidzieæ w chwili zawarcia
umowy, zamawiaj¹cy mo¿e odst¹piæ od umowy w termi-
nie miesi¹ca od powziêcia wiadomo�ci o powy¿szych oko-
liczno�ciach. W takim wypadku zleceniobiorca mo¿e ¿¹daæ
jedynie wynagrodzenia nale¿nego mu z tytu³u wykonania
czê�ci umowy.

§ 17

Zleceniobiorca zobowi¹zuje siê przy wykonywaniu zadania
podawaæ do wiadomo�ci publicznej informacje o tym, ¿e wyko-
nywane zadanie jest dotowane z bud¿etu Gminy Ryglice.

§ 18

Przy wydatkowaniu �rodków pochodz¹cych z dotacji zlece-
niobiorca zobowi¹zany jest przestrzegaæ przepisów ustawy
o zamówieniach publicznych i ponosi odpowiedzialno�æ na wy-
padek naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

§ 19

W przypadkach nie uregulowanych w umowie maj¹ od-
powiednie zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego,
a w szczególno�ci dotycz¹ce umowy zlecenie oraz uchwa-
³y Rady Miejskiej w Ryglicach w sprawie trybu postêpo-
wania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz spo-
sobu kontroli dotacji udzielanych z bud¿etu Gminy Ryglice
podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicz-
nych na zadania publiczne.

§ 20

Umowê sporz¹dzono w 4 egzemplarzach, po dwa dla ka¿-
dej ze stron.

§ 21

Umowa wchodzi w ¿ycie z dat¹ podpisania przez obie strony.

Podpisy
ze strony zleceniodawcy:                      ze strony zleceniobiorcy:

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej: G. Kwiek

2731

Uchwa³a Nr II/10/2002
Rady Gminy Su³oszowa
z dnia 5 grudnia 2002 r.

w sprawie zatwierdzenia taryfy op³aty za zu¿ycie wody
pobieranej z urz¹dzeñ zbiorowego zaopatrzenia w wodê
(wodoci¹gu gminnego) na terenie Gminy Su³oszowa.

Dzia³aj¹c na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, w zwi¹zku
z art. 7 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹-
dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pó�n. zm.)
oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 marca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu �cieków
(Dz. U. Nr 72 poz. 747) i Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktu-
ry z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie okre�lenia taryf, wzoru
wniosku o zatwierdzeniu taryf oraz warunków rozliczeñ
za zbiorcze zaopatrzenie w wodê i zbiorcze odprowadzanie
�cieków (Dz. U. Nr 26 poz. 257) Rada Gminy w Su³oszowej
uchwala, co nastêpuje:

§ 1

1. Od dnia 1 stycznia 2003 roku ustala siê cenê 1 m3 wody
pobieranej przez odbiorców z wodoci¹gu gminnego w wy-
soko�ci 4,50 z³ + VAT; s³ownie cztery z³ote piêædziesi¹t gro-
szy + VAT.

2. Zu¿ycie wody przez poszczególnych odbiorców ustalone
bêdzie na podstawie wskazañ wodomierza lub w oparciu
o Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1996 r.
w sprawie urz¹dzeñ zaopatrzenia w wodê i urz¹dzeñ kanali-
zacyjnych oraz zasad ustalania op³aty za wodê i odprowa-
dzania �cieków (Dz. U. Nr 151, poz. 716).

3. Op³ata sta³a dla osób posiadaj¹cych wodomierze - 5 z³
na kwarta³ + VAT, s³ownie piêæ z³otych + VAT.

§ 2

Odbiorcy wody, którzy rozliczaj¹ siê ze wskazañ wodo-
mierza korzystaj¹ ze zni¿ki w op³acie w wysoko�ci 2,40 z³;
s³ownie dwa z³ote czterdzie�ci groszy stawki okre�lonej w § 1
ust. 1 uchwa³y.

§ 3

Wykonanie uchwa³y zleca siê Wójtowi Gminy Su³oszowa.

§ 4

Traci moc uchwa³a Rady Gminy Su³oszowa Nr XXV/1213/2001
z dnia 8 listopada 2001 roku w sprawie ustalenia wysoko�ci op³at
za zu¿ycie wody pobieranej z urz¹dzeñ zbiorowego zaopatrzenia
w wodê (wodoci¹gu gminnego) na terenie Gminy Su³oszowa.
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§ 5

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia w Dzienniku
Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego z moc¹ obowi¹zu-
j¹c¹ od dnia 1 stycznia 2003 r.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: W. Gorajczyk
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Uchwa³a Nr II/11/2002
Rady Gminy Su³oszowa
z dnia 5 grudnia 2002 r.

w sprawie zasad polityki czynszowej dotycz¹cej lokali
mieszkalnych wchodz¹cych w sk³ad mieszkaniowego za-
sobu Gminy na terenie Gminy Su³oszowa.

Dzia³aj¹c na podstawie art. 21 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 21 czerw-
ca 2001 r. o ochronie prawnej lokatorów, mieszkaniowym zaso-
bie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz. 733)
oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samo-
rz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z pó�n. zm.)
Rada Gminy w Su³oszowej uchwala, co nastêpuje:

§ 1

1. W sk³ad gminnego zasobu mieszkaniowego wchodz¹ lokale
stanowi¹ce w³asno�æ Gminy albo gminnych osób prawnych
a tak¿e lokale pozostaj¹ce w posiadaniu samoistnych pod-
miotów.

2. Czynsz op³acaj¹ najemcy lokali tworz¹cych mieszkaniowy
zasób Gminy oraz stanowi¹cych w³asno�æ Skarbu Pañstwa,
pañstwowych osób prawnych.

§ 2

Ustala siê stawkê czynszu za 1 m2 powierzchni lokalu w spo-
sób nastêpuj¹cy:
� stawkê czynszu regulowanego za 1 m2 powierzchni u¿ytko-

wej lokalu mieszkalnego ustala siê w kwocie 2,30 z³ mie-
siêcznie,

� w mieszkaniach wyposa¿onych we w³asny kocio³ w kwocie
3,25 z³ miesiêcznie.

§ 3

Wykonanie uchwa³y zleca siê Wójtowi Gminy Su³oszowa.

§ 4

Traci moc uchwa³a Nr XXV/215/2001 Rady Gminy Su³o-
szowa z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia stawek
czynszu na 1 m2 powierzchni u¿ytkowej lokalu na terenie Gmi-
ny Su³oszowa.

§ 5

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po og³oszeniu w Dzienniku Urzê-
dowym Województwa Ma³opolskiego i ma zastosowanie
od dnia 1 stycznia 2003 roku.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: W. Gorajczyk
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Uchwa³a Nr II/22/2002
Rady Gminy Su³oszowa
z dnia 5 grudnia 2002 r.

w sprawie zmiany § 3 ust. 3 za³¹cznika Nr 1 do uchwa³y
Nr XVII/134/2000 Rady Gminy Su³oszowa z dnia 29 wrze-
�nia 2000 r.

Dzia³aj¹c na podstawie art. 30 ust. 6 i art. 54 ust. 3b i 7 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 56 poz. 357
z 1997 r., z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162 oraz z 2000 r. Nr 12
poz. 136, Nr 19 poz. 239 i Nr 22 poz. 291), zwanej dalej "Kart¹
Nauczyciela", w zwi¹zku z art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. Nr 13 z 1996 r. poz. 74
z pó�n. zm.) oraz przepisami rozporz¹dzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 11 maja 2000 r. w sprawie wysoko�ci minimal-
nych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli ,sposobu
obliczania wysoko�ci stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedn¹
godzinê przeliczeniow¹, wykazu stanowisk oraz dodatkowych
zadañ i zajêæ uprawniaj¹cych do dodatku funkcyjnego, ogólnych
warunków przyznawania dodatku motywacyjnego, wykazu trud-
nych i uci¹¿liwych warunków pracy stanowi¹cych podstawê przy-
znania dodatku za warunki pracy oraz szczególnych przypadków
zaliczania okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniaj¹-
cych do dodatku za wys³ugê lat (Dz. U. Nr 39 poz. 455) zwanym
dalej "rozporz¹dzeniem", art. 77/1 i 77/2 § 4, 5, 6 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks Pracy (Dz. U. Nr 21 poz. 94 ze zmia-
nami) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:

§ 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

§ 1

�rodki na dodatki motywacyjne dla nauczycieli danej szko-
³y przedszkola i placówki stanowi¹ 1 do 5 % kwoty planowanej
na jej wynagrodzenia zasadnicze. Wysoko�æ �rodków finanso-
wych na dodatki motywacyjne (procent kwoty planowanej
na wynagrodzenia zasadnicze w konsultacji ze zwi¹zkami za-
wodowymi) w zwi¹zku ze zmian¹ ustawy o kszta³towaniu wy-
nagrodzeñ w pañstwowej sferze bud¿etowej (Dz. U. Nr 154
poz. 1799) pozostaj¹ na poziomie roku ubieg³ego.
W roku 2003 stanowi¹ one - 3%. Wysoko�æ �rodków na dodatek
motywacyjny jest powiêkszana o �rodki na dodatek motywa-
cyjny dyrektora o ile przekracza on ustalony procent odpisu.

§ 2

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia w Dzienniku
Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego z moc¹ obowi¹zu-
j¹c¹ od dnia 1 stycznia 2003 r.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: W. Gorajczyk

2734

Uchwa³a Nr III/30/2002
Rady Gminy w Su³oszowej

z dnia 30 grudnia 2002 r.

w sprawie okre�lenia szczegó³owych zasad usytuowania
na terenie gminy miejsc sprzeda¿y napojów alkoholowych.
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Dzia³aj¹c na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 26 pa�-
dziernika 1982 r. o wychowaniu w trze�wo�ci i przeciwdzia³a-
niu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35 poz. 230 z pó�n. zm.) Rada
Gminy w Su³oszowej uchwala, co nastêpuje:

§ 1

Uchwa³a okre�la zasady usytuowania na terenie Gmi-
ny miejsc sprzeda¿y napojów alkoholowych (za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y).

§ 2

Zasady, o których mowa, odnosz¹ siê do wszystkich napo-
jów alkoholowych, bez wzglêdu na zawarto�æ alkoholu oraz
wszystkich punktów sprzeda¿y niezale¿nie od przeznaczenia
sprzedawanego alkoholu do spo¿ycia, tak w miejscu, jak i poza
miejscem sprzeda¿y.

§ 3

Zasady usytuowania miejsc sprzeda¿y napojów alkoholo-
wych nie dotycz¹ zezwoleñ jednorazowych.

§ 4

Zasady uwzglêdniaj¹ce potrzeby ograniczenia dostêpno-
�ci alkoholu okre�lone w Gminnym Programie Profilaktyki i Roz-
wi¹zywania Problemów Alkoholowych.

§ 5

Wykonanie uchwa³y zleca siê Wójtowi Gminy.

§ 6

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

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: W. Gorajczyk

Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr III/30/02
Rady Gminy w Su³oszowej
z dnia 30 grudnia 2002 r.

Zasady usytuowania na terenie Gminy Su³oszowa
miejsc sprzeda¿y napojów alkoholowych

§ 1

Zasady, o których mowa, odnosz¹ siê do wszystkich napo-
jów alkoholowych bez wzglêdu na zawarto�æ alkoholu oraz
wszystkich punktów sprzeda¿y niezale¿nie od przeznaczenia
sprzedawanego alkoholu, tak w miejscu, jak i poza miejscem
sprzeda¿y.

§ 2

Zasady uwzglêdniaj¹ potrzeby ograniczenia dostêpno�ci
alkoholu okre�lone w Gminnym Programie Profilaktyki i Roz-
wi¹zywania Problemów Alkoholowych.

§ 3

Punkty sprzeda¿y i podawania napojów alkoholowych win-
ny byæ usytuowane nie bli¿ej ni¿:
1) 100 metrów licz¹c najkrótszym doj�ciem od granicy obiek-

tów takich jak: ko�cio³y, szko³y, przedszkola, biblioteki, Cen-
trum Kultury, Zak³ad Opieki Zdrowotnej, Urz¹d Gminy;

2) 300 metrów licz¹c najkrótszym doj�ciem do Gimnazjum.

§ 4

Punkty sprzeda¿y napojów alkoholowych przeznaczonych
do spo¿ycia w miejscu sprzeda¿y winny dysponowaæ parkin-
giem o powierzchni minimum 40 m2 znajduj¹cym siê w najbli¿-
szej okolicy punktu sprzeda¿y.

§ 5

Jednorazowe zezwolenie na sprzeda¿ napojów alkoholo-
wych przeznaczonych do spo¿ycia w czasie i miejscu organizo-
wanych imprez (odbywaj¹cych siê na �wie¿ym powietrzu), pod-
miotom gospodarczym posiadaj¹cym zezwolenie na sprzeda¿
napojów alkoholowych oraz jednostkom OSP winny zawieraæ
zgodê w³a�ciciela obiektu, zgodê w³a�ciciela nieruchomo�ci
oraz zgodê organizatora imprezy. Ponadto wnioskodawca sk³a-
da o�wiadczenie o zapewnieniu utrzymania porz¹dku, ³adu
i bezpieczeñstwa publicznego przy sprzeda¿y napojów alko-
holowych w trakcie organizowanej imprezy.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: W. Gorajczyk

2735

Uchwa³a Nr VII/50/2003
Rady Miasta Szczawnica
z dnia 30 czerwca 2003 r.

w sprawie zmian w Statucie Miasta Szczawnica.

Na podstawie art. 3 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22 oraz
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 pó�n. zm.) Rada
Miasta Szczawnica uchwala, co nastêpuje:

§ 1

W Statucie Miasta Szczawnica zatwierdzonym uchwa³¹
Nr V/32/2003 Rady Miasta z dnia 24 marca 2003 roku w spra-
wie uchwalenia Statutu Miasta Szczawnica wprowadza siê na-
stêpuj¹ce zmiany:
1) w § 14 skre�la siê ust. 2,
2) w § 65 skre�la siê ust. 3,
3) w § 71 skre�la siê ust. 3.

§ 2

Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta.

§ 3

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³osze-
nia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.

Przewodnicz¹cy Rady: W. Król
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Uchwa³a Nr VII/89/2003
Rady Miejskiej w Tarnowie

z dnia 20 lutego 2003 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego Tarnów - "Krzy¿" terenu po³o¿onego
w mie�cie Tarnowie przy ulicy Kalinowej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 26 i art. 67 ust. 1a ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 1999 r. Nr 15 poz. 139 ze zmianami) Rada Miejska w Tarnowie
uchwala, co nastêpuje:

§ 1

Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-
nego terenu po³o¿onego w mie�cie Tarnowie przy ulicy Kalinowej.

§ 2

1. Celem planu jest zapewnienie ³adu przestrzennego oraz w³a-
�ciwych warunków u¿ytkowania terenu w obszarze objê-
tym planem.

2. Przedmiotem planu s¹ ustalenia dotycz¹ce zasad:
� przeznaczenia, zagospodarowania i podzia³u terenu

na dzia³ki budowlane,
� kszta³towania zabudowy kubaturowej,
� obs³ugi komunikacyjnej,
� wyposa¿enia w infrastrukturê spo³eczn¹ i techniczn¹.

§ 3

Integraln¹ czê�ci¹ ustaleñ planu jest rysunek planu w skali
1: 1 000 stanowi¹cy za³¹cznik do uchwa³y.

§ 4

Dla obszaru okre�lonego w § 1 uchwa³y przyjmuje siê na-
stêpuj¹ce ustalenia:

MN � Teren budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego.
Przeznaczony pod realizacjê zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej wraz z zapleczem gospodarczym.

Warunki zabudowy:
� Budynki parterowe z dachem stromym umo¿liwiaj¹cym wy-

korzystanie poddasza na cele mieszkalne,
� Maksymalny k¹t nachylenia po³aci dachowej 45o,
� Nieprzekraczalna wysoko�æ kalenicy 12 m mierz¹c od pozio-

mu terenu,
� Maksymalna powierzchnia zabudowy dla budynków gospo-

darczych i gara¿owych nie mo¿e przekraczaæ 40 m w ze-
wnêtrznym obrysie �cian,

� Wyklucza siê mo¿liwo�æ innego podzia³u dzia³ek oraz realiza-
cji innych form zabudowy ni¿ wolnostoj¹ca i bli�niacza,

� Wyklucza siê mo¿liwo�æ lokalizacji i realizacji wszelkich form
us³ugowych.

ZO � Teren zieleni ogrodowej.
Przeznaczony pod lokalizacjê ogrodów przydomowych.

Warunki zagospodarowania terenu:
� Obowi¹zuje zakaz lokalizacji wszelkich obiektów kubaturo-

wych za wyj¹tkiem urz¹dzeñ ma³ej architektury,

� Dopuszcza siê realizacjê podziemnej infrastruktury technicznej.

ZN � Teren zieleni urz¹dzonej.
Przeznaczony pod realizacjê zieleni niskiej i wysokiej.

Warunki zagospodarowania terenu:
� Wyklucza siê mo¿liwo�æ lokalizacji wszelkich obiektów

kubaturowych za wyj¹tkiem urz¹dzeñ infrastruktury
technicznej.

KLn - Droga lokalna.
� Szeroko�æ w liniach rozgraniczaj¹cych - 12 m,
� Szeroko�æ jezdni - 6 m (2 x 3 m),
� Chodniki obustronne o szeroko�ci min. 1,5 m z pasem zieleni

oddzielaj¹cej jezdniê od chodnika,
� Nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy dla projektowanych budyn-

ków mieszkalnych i obiektów kubaturowych ustala siê w od-
leg³o�ci 10 m od krawê¿nika jezdni,

� W pasie drogowym wyklucza siê mo¿liwo�æ lokalizacji wszel-
kich obiektów kubaturowych za wyj¹tkiem urz¹dzeñ infra-
struktury technicznej i elementów ma³ej architektury.

Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:

Teren objêty planem przewidziany do pe³nego uzbrojenia
w infrastrukturê techniczn¹.
� Zaopatrzenie w wodê z miejskiej sieci wodoci¹gowej,
� Odprowadzenie �cieków do miejskiej sieci kanalizacyjnej,
� Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci roz-

dzielczej niskiego napiêcia,
� Zaopatrzenie w ciep³o z kot³owni indywidualnych, na bazie

paliw czystych ekologicznie,
� Zaopatrzenie w gaz z istniej¹cej rozdzielczej sieci gazow-

niczej,
� Teletechnika z istniej¹cej sieci teletechnicznej,
� Gospodarka odpadami w oparciu o stosowne s³u¿by z obo-

wi¹zkiem ich zorganizowanego wywozu na sk³adowisko
odpadów.

§ 5

Procentow¹ stawkê op³at zwi¹zanych ze wzrostem warto-
�ci nieruchomo�ci z tytu³u uchwalenia planu okre�la
siê na 30% zrostu tej warto�ci.

§ 6

W obszarze objêtym niniejsz¹ uchwa³¹ trac¹ moc ustalenia
miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Tarnowa uchwalonym uchwa³¹ Nr XX/210/91 Rady
Miejskiej w Tarnowie z dnia 30 grudnia 1991 r. (Dz. U. Woje-
wództwa Tarnowskiego z 1992 r. Nr 1 poz. 6 z pó�n. zm.).

§ 7

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³osze-
nia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej: A. Kasznia
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Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr VII/89/2003
Rady Miejskiej w Tarnowie
z dnia 20 lutego 2003 r.

Tarnów � "Krzy¿"

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego �
teren po³o¿ony w rejonie ulicy Kalinowej.

Skala 1:1000

Legenda:

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej: A. Kasznia

2737

Uchwa³a Nr VI/35/2003
Rady Miejskiej w Wadowicach

z dnia 15 kwietnia 2003 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia z tytu³u sprzeda¿y
znaków op³aty skarbowej oraz urzêdowych blankietów
wekslowych.

Na podstawie art. 16 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopa-
da 1998 r. o dochodach jednostek samorz¹du terytorialnego
w latach 1999 - 2003 (Dz. U. Nr 150 poz. 983 z pó�n. zm.) oraz
art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podat-
kowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 z pó�n. zm.) Rada Miejska w Wa-
dowicach uchwala:

§ 1

Ustaliæ wynagrodzenie dla osób fizycznych, osób prawnych
i jednostek organizacyjnych nie posiadaj¹cych osobowo�ci praw-
nej, którym zlecono prowadzenie punktów sprzeda¿y znaków
op³aty skarbowej oraz urzêdowych blankietów wekslowych
w wysoko�ci 3 % warto�ci nominalnej sprzedanych znaków.

§ 2

Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Wadowic.

§ 3

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po 14 dniach od daty og³oszenia
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej w Wadowicach: J. Ochman

2738

Uchwa³a Nr XIV/76/03
Rady Gminy Zabierzów
z dnia 30 czerwca 2003 r.

w sprawie nadania nazw ulicom na terenie wsi Rudawa.

Na podst. art. 18 ust. 2 pkt 9 - ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z pó�n. zm.) Rada Gminy Zabierzów uchwala, co nastêpuje:

§ 1

Nadaje siê nastêpuj¹ce nazwy nie posiadaj¹cym dot¹d
nazw ulicom w miejscowo�ci Rudawa:

1) ulica Rynek
� ulica obejmuj¹ca dzia³ki nr 232, 233, 238, 239, 240, 241/1,

241/5;
2) ulica Krakowska

� ulica obejmuj¹ca drogê oznaczona jako dzia³ka nr 714,
biegn¹ca od ulicy �l¹skiej (dzia³ka nr 584) do dzia³ki nr
70/115 po³o¿onej w Kochanowie;

3) ulica �l¹ska
� ulica obejmuj¹ca drogê oznaczon¹ jako dzia³ka nr 584,

biegn¹ca od dzia³ki nr 7 po³o¿onej w M³ynce do ulicy
Krakowskiej (dzia³ka nr 714);

� Granica opracowania

� Linie rozgraniczaj¹ce terenów

� Projektowane linie podzia³u dzia³ek

� Linie istniej¹cego podzia³u dzia³ek

� Nieprzekraczalna linia zabudowy

� Istniej¹ce budynki mieszkalne

� Projektowane budynki mieszkalne

� Istniej¹ce budynki gospodarcze

� Projektowane budynki gospodarcze

� Tereny jednorozinnego budownictwa mieszkalnego

� Tereny ogrodów przydomowych

� Tereny zieleni nieurz¹dzonej

� Drogi lokalne

g

g

MN

ZO

ZN

KLn

Plan w podanej skali znajduje siê w siedzibie Urzêdu
Gminy, którego niniejsze opracowanie terenowe dotyczy.
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4) ulica Niepodleg³o�ci
� ulica obejmuj¹ca drogê oznaczon¹ jako dzia³ka nr 216/2,

biegn¹ca od ulicy Stanis³awa Wyspiañskiego (dzia³ka
nr 261) do ulicy 21 Lipca (dzia³ka nr 216/1);

5) ulica 21 Lipca
� ulica obejmuj¹ca drogê oznaczon¹ jako dzia³ka nr 2 i 216/1,

biegn¹ca od ulicy Niepodleg³o�ci (dzia³ka nr 216/2) do dzia³ki
nr 415 po³o¿onej w Radwanowicach;

6) ulica Ksiêdza Kardyna³a Albina Dunajewskiego
� ulica obejmuj¹ca drogê oznaczon¹ jako dzia³ka nr 21 i 7,

biegn¹ca od ulicy Niepodleg³o�ci (dzia³ka nr 216/2)
do dzia³ki nr 182 po³o¿onej w Brzezince;

7) ulica Stanis³awa Polaczka
� ulica obejmuj¹ca drogê oznaczon¹ jako dzia³ka nr 261

i 398, biegn¹ca od ulicy Stanis³awa Wyspiañskiego
do dzia³ki nr 244 po³o¿onej w Pisarach;

8) ulica Ksiêdza Marcina Siedleckiego
� ulica obejmuj¹ca drogê oznaczon¹ jako dzia³ka nr 130, biegn¹-

ca od ulicy Niepodleg³o�ci (dzia³ka nr 216/2) do dzia³ki nr 25/6;
9) ulica Józefa Trzaskowskiego

� ulica obejmuj¹ca drogê oznaczon¹ jako dzia³ka nr 594,
biegn¹ca od ulicy �l¹skiej (dzia³ka nr 584) do dzia³ki nr 104
w Nielepicach;

10) ulica Kolejowa
� ulica obejmuj¹ca drogê oznaczon¹ jako dzia³ka nr 659

i 681/1, biegn¹ca od ulicy Stanis³awa Wyspiañskiego
do dzia³ki nr 698/1;

11) ulica Ludwika Koniñskiego
� ulica obejmuj¹ca drogê oznaczon¹ jako dzia³ka nr 659,

biegn¹ca od ulicy Stanis³awa Wyspiañskiego do ulicy
P³k. Stanis³awa Zielonki (dzia³ka nr 198);

12) ulica Henryka Sienkiewicza
� ulica obejmuj¹ca drogê oznaczon¹ jako dzia³ka nr 180/1,

biegn¹ca od ulicy Stanis³awa Wyspiañskiego (dzia³ka
nr 261) do dzia³ki nr 146/2;

13) ulica Antoniny Domañskiej
� ulica obejmuj¹ca drogê oznaczon¹ jako dzia³ka nr 181, bie-

gn¹ca od ulicy Henryka Sienkiewicza (dzia³ka nr 180/1)
do ulicy Ksiêdza Marcina Siedleckiego (dzia³ka nr 130);

14) ulica P³k. Stanis³awa Zielonki
� ulica obejmuj¹ca drogê oznaczon¹ jako dzia³ka nr 179 i 198,

biegn¹ca od ulicy Ludwika Koniñskiego (dzia³ka nr 659)
do ulicy Ksiêdza Marcina Siedleckiego (dzia³ka nr 130);

15) ulica Rudawska
� ulica obejmuj¹ca drogê oznaczon¹ jako dzia³ka nr 242/3,

biegn¹ca od ulicy Stanis³awa Polaczka (dzia³ka nr 261)
do ulicy Niepodleg³o�ci (dzia³ka nr 216/2);

16) ulica Zamkowa
� ulica obejmuj¹ca drogê oznaczon¹ jako dzia³ka nr 274 i 302/4,

biegn¹ca od ulicy Stanis³awa Wyspiañskiego (dzia³ka nr 261)
do ulicy Stanis³awa Polaczka (dzia³ka nr 261);

17) ulica Akacjowa
� ulica obejmuj¹ca drogê oznaczon¹ jako dzia³ka nr 274,

biegn¹ca od ulicy Zamkowej do dzia³ki kolejowej nr 340;
18) ulica Krótka

� ulica obejmuj¹ca drogê oznaczon¹ jako dzia³ka nr 283,
biegn¹ca od ulicy Zamkowej (dzia³ka nr 274) do ulicy
Stanis³awa Polaczka (dzia³ka nr 261);

19) ulica Stroma
� ulica obejmuj¹ca drogê oznaczon¹ jako dzia³ka nr 302/4,

biegn¹ca od ulicy Stanis³awa Polaczka (dzia³ka nr 261)
do ulicy Zamkowej (dzia³ka nr 302/4);

20) ulica Józefa £obczowskiego
� ulica obejmuj¹ca drogê oznaczon¹ jako dzia³ka nr 234,

biegn¹ca od ulicy Rynek (dzia³ka nr 240) do dzia³ki nr 235;

21) ulica £anowa
� ulica obejmuj¹ca drogê oznaczon¹ jako dzia³ka nr 16/1, bie-

gn¹ca od ulicy 21 Lipca (dzia³ka nr 216/1) do dzia³ki nr 5/4;
22) ulica Osiedlowa

� ulica obejmuj¹ca drogê oznaczon¹ jako dzia³ka nr 43, bie-
gn¹ca od ulicy Ksiêdza Kardyna³a Albina Dunajewskie-
go (dzia³ka nr 21) do ulicy Polnej (dzia³ka nr 28);

23) ulica Olszynowa
� ulica obejmuj¹ca drogê oznaczon¹ jako dzia³ka nr 63 i 111/2,

biegn¹ca od ulicy Osiedlowej (dzia³ka nr 43) do ulicy Ogro-
dowej (dzia³ka nr 111/2);

24) ulica Ogrodowa
� ulica obejmuj¹ca drogê oznaczon¹ jako dzia³ka nr 111/2,

biegn¹ca od ulicy Ksiêdza Marcina Siedleckiego (dzia³ka
nr 130) do dzia³ki nr 119/5;

25) ulica Polna
� ulica obejmuj¹ca drogê oznaczon¹ jako dzia³ka nr 28,

biegn¹ca od ulicy Ksiêdza Kardyna³a Albina Dunajew-
skiego (dzia³ka nr 21) do dzia³ki nr 27;

26) ulica M³yñska
� ulica obejmuj¹ca drogê oznaczon¹ jako dzia³ka nr 256,

biegn¹ca od ulicy Stanis³awa Polaczka (dzia³ka nr 261)
do ulicy Zarzecze (dzia³ka nr 350);

27) ulica Zak¹tek
� ulica obejmuj¹ca drogê oznaczon¹ jako dzia³ka nr 256, bie-

gn¹ca od ulicy M³yñskiej (dzia³ka nr 256) do dzia³ki nr 367/2;
28) ulica Zarzecze

� ulica obejmuj¹ca drogê oznaczon¹ jako dzia³ka nr 350 i 351/1,
biegn¹ca od ulicy M³yñskiej (dzia³ka nr 256) do dzia³ki nr 352/1;

29) ulica Wojtasa Tomasza
� ulica obejmuj¹ca drogê oznaczon¹ jako dzia³ka nr 419

i 420/19, biegn¹ca od ulicy Stanis³awa Polaczka (dzia³ka
nr 398) do dzia³ki kolejowej nr 421;

30) ulica Zielona
� ulica obejmuj¹ca drogê oznaczon¹ jako dzia³ka nr 406,

biegn¹ca od ulicy Stanis³awa Polaczka (dzia³ka nr 398)
do dzia³ki kolejowej nr 421;

31) ulica Suski
� ulica obejmuj¹ca drogê oznaczon¹ jako dzia³ka nr 420/17,

biegn¹ca od ulicy Wojtasa Tomasza (dzia³ka nr 420/19)
do ulicy Zielonej (dzia³ka nr 406);

32) ulica Legionów Polskich
� ulica obejmuj¹ca drogê oznaczon¹ jako dzia³ka nr 701/2,

biegn¹ca od ulicy Stanis³awa Wyspiañskiego (dzia³ka
nr 701/1) do dzia³ki 698/1;

33) ulica Topolowa
� ulica obejmuj¹ca drogê oznaczon¹ jako dzia³ka nr 677,

biegn¹ca od ulicy Legionów Polskich (dzia³ka nr 701/2)
do dzia³ki nr 680;

34) ulica Podgórska
� ulica obejmuj¹ca drogê oznaczon¹ jako dzia³ka nr 622/2,

biegn¹ca od ulicy �l¹skiej (dzia³ka nr 584) do dzia³ki
nr 165 w Nielepicach;

35) ulica Werbownia
� ulica obejmuj¹ca drogê oznaczon¹ jako dzia³ka nr 585,

biegn¹ca od ulicy �l¹skiej (dzia³ka nr 584) do dzia³ki nr 9
w Nielepicach;

36) ulica Stanis³awa Wyspiañskiego
� ulica obejmuj¹ca drogê oznaczon¹ jako dzia³ka nr 261,

701/1, 712 biegn¹ca od ulicy Krakowskiej (dzia³ka nr 714)
do ulicy Niepodleg³o�ci (dzia³ka nr 216/2);

37) ulica Pod³onie
� ulica obejmuj¹ca drogê oznaczon¹ jako dzia³ka nr 531/1, bie-

gn¹ca od ulicy Nad Rudawk¹ (dzia³ka nr 474) do ulicy Stani-
s³awa Wyspiañskiego (dzia³ka nr 701/1);
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38) ulica Ojca Maksymiliana Kolbego
� ulica obejmuj¹ca drogê oznaczon¹ jako dzia³ka nr 473,

biegn¹ca od ulicy Na Skarpie (dzia³ka nr 340) do ulicy
Nad Rudawk¹ (dzia³ka nr 473);

39) ulica £¹kowa
� ulica obejmuj¹ca drogê oznaczon¹ jako dzia³ka nr 489/1,

biegn¹ca od ulicy Ojca Maksymiliana Kolbego (dzia³ka
nr 473) do ulicy Pod³onie (dzia³ka nr 531/1);

40) ulica Nad Rudawk¹
� ulica obejmuj¹ca drogê oznaczon¹ jako dzia³ka nr 473

i 474, biegn¹ca od dzia³ki kolejowej nr 340 do dzia³ki
nr 542/2;

41) ulica Na Skarpie
� ulica obejmuj¹ca drogê oznaczon¹ jako dzia³ka nr 340,

biegn¹ca od ulicy Stanis³awa Wyspiañskiego do ulicy
Ojca Maksymiliana Kolbego (dzia³ka nr 473).

§ 2

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Zabierzów.

§ 3

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzien-
niku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: A. Krawczyk

2739

Uchwa³a Nr IV/27/03
Rady Gminy w Zakliczynie

z dnia 27 lutego 2003 r.

w sprawie sposobu rozliczania dotacji przekazywanych
klubom sportowym na cele zwi¹zane z realizacj¹ zadañ
w³asnych Gminy Zakliczyn z zakresu kultury fizycznej.

Na podstawie art.18, ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z pó�n. zm.) oraz art. 118 ustawy z dnia 26 czerw-
ca 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 155,
poz. 1014 z pó�n. zm.), Rada Gminy w Zakliczynie uchwala,
co nastêpuje:

§ 1

1. Przyjmuje siê zasady wykorzystania �rodków finansowych
przeznaczonych klubom sportowym w ramach udzielonych
dotacji ze �rodków bud¿etu Gminy.

2. Kluby sportowe otrzymuj¹ce dotacje z Gminy Zakliczyn obo-
wi¹zane s¹ rozliczaæ wykorzystanie dotacji kwartalnie,
do dnia 15 pierwszego miesi¹ca po up³ywie kwarta³u z wy-
j¹tkiem IV kwarta³u, kiedy to rozliczenie ma nast¹piæ w ter-
minie do 20 grudnia danego roku.

§ 2

Do rozliczenia mog¹ byæ przedstawione koszty zwi¹zane
z prowadzeniem zajêæ sportowych oraz imprez rekreacyjno
- ruchowych dla dzieci i m³odzie¿y z terenu Gminy Zakliczyn,
w tym:
a) wynagrodzenie trenerów i instruktorów,
b) wynagrodzenie dla pracowników obs³ugi,

c) przygotowanie obiektu do prowadzenia imprez:
� koszt utrzymania boiska sportowego,
� koszenie trawy,
� walcowanie,
� znakowanie linii bocznych,
� obs³uga lekarska,

d) zakup sprzêtu sportowego dla potrzeb zg³oszonych (dzieci
i m³odzie¿y),

e) zakup nagród, medali i dyplomów dla uczestników wspó³za-
wodnictwa prowadzonego przez klub,

f) zabezpieczenie napojów dla dzieci i m³odzie¿y podczas za-
wodów,

g) koszt utrzymania i eksploatacji autobusu, którym bêd¹ re-
alizowane dowozy dzieci i m³odzie¿y na zawody, koszt obo-
wi¹zkowego ubezpieczenia OC, koszt zatrudnienia kierow-
cy, koszt paliwa, a w klubach nie posiadaj¹cych w³asnych
�rodków transportu koszty przejazdu dzieci i m³odzie¿y wraz
z opiekunami i trenerami na zawody,

h) koszty utrzymania obiektów, w tym: bie¿¹ce naprawy, kosz-
ty energii elektrycznej i gazu, koszty wywozu �mieci i �cie-
ków, zakup �rodków czysto�ci i wyposa¿enia apteczek,

i) koszty dodatkowe:
� badania lekarskie,
� ubezpieczenia dzieci i m³odzie¿y,
� zg³oszenie dzieci i m³odzie¿y do udzia³u w imprezach i tur-

niejach sportowych,
� ekwiwalent sêdziowski, koszty przejazdu sêdziów.

§ 3

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Zakliczyn.

§ 4

Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Wo-
jewództwa Ma³opolskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni
od dnia og³oszenia.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: W. Kuzera

2740

Uchwa³a Nr VIII/69/2003
Rady Gminy Zawoja

z dnia 28 maja 2003 r.

w sprawie zasad przyznawania dotacji z bud¿etu Gminy
Zawoja na rzecz podmiotów nie zaliczanych do sektora fi-
nansów publicznych.

Dzia³aj¹c na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. z 2001 r.
Dz. U. Nr 142 poz. 1591) oraz art. 118 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 26 li-
stopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 15
poz. 148) Rada Gminy Zawoja uchwala, co nastêpuje:

§ 1

Dotacja z bud¿etu Gminy mo¿e byæ przyznana podmio-
tom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, których
dzia³alno�æ statutowa zwi¹zana jest z realizacj¹ zadañ w³a-
snych Gminy, o których mowa w art. 7 ustawy o samorz¹dzie
gminnym, jedynie w trybie i na zasadach okre�lonych w ni-
niejszej uchwale.

Poz. 2738, 2739, 2740
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§ 2

Dotacje, o której mowa w § 1 przyznaje Wójt Gminy w for-
mie Zarz¹dzenia, w granicach limitów �rodków przyznanych
na ten cel w uchwale bud¿etowej na dany rok bud¿etowy.

§ 3

O dotacje mo¿e ubiegaæ siê jedynie podmiot, który dzia³a
w sferze zadañ u¿yteczno�ci publicznej realizowanych przez
Gminê, nie dzia³aj¹cy w celu osi¹gania zysku.

§ 4

1. Podmiot, o którym mowa w § 3, sk³ada do Wójta Gminy
pisemny wniosek o przyznanie dotacji, obejmuj¹cy:
1) nazwê i charakter zadania,
2) cel dotacji,
3) termin i miejsce realizacji,
4) preliminarz kosztów, z podzia³em na:

a) udzia³ kosztów w³asnych,
b) finansowanie zadania z innych �róde³,
c) kwota dotacji z bud¿etu Gminy.

2. Wniosek nie spe³niaj¹cy wymogów formalnych, o których
mowa w ust. 1 podlega odrzuceniu.

3. Wniosek o przyznanie dotacji winien byæ sporz¹dzony
na wzorze stanowi¹cym za³¹cznik Nr 1 do uchwa³y.

§ 5

1. Wniosek, o którym mowa w § 4 przed rozpatrzeniem przez
Wójta Gminy podlega zaopiniowaniu przez pracownika zaj-
muj¹cego siê merytorycznie dan¹ dziedzin¹.

2. Pracownik pozytywnie opiniuj¹c wniosek o przyznanie dota-
cji winien uwzglêdniæ nastêpuj¹ce kryteria:
a) u¿yteczno�æ programu (zadania) dla mieszkañców Gminy,
b) zgodno�æ z przyjêt¹ przez Gminê strategi¹ rozwoju,
c) mo¿liwo�ci finansowych Gminy, zawartych w uchwale

na dany rok,
d) rangi i zasiêgu oddzia³ywania realizowanego programu

(zadania),
e) kontynuacji wcze�niej podjêtych celów i zadañ,
f) do�wiadczenia organizacyjne podmiotu ubiegaj¹cego

siê o dotacjê,
g) do�wiadczeniami z dotychczasowej wspó³pracy,
h) mo¿liwo�ci kontynuacji realizacji projektu (zadania) po za-

koñczeniu dotacji.
3. Maj¹c na wzglêdzie uwarunkowania okre�lone w ust. 2 opi-

nia pracownika powinna uwzglêdniaæ wszystkie wymaga-
ne jej elementy.

§ 6

1. Wójt Gminy, po zapoznaniu siê z opini¹, o której mowa w § 5,
uwzglêdniaj¹c mo¿liwo�ci finansowe Gminy w granicach
okre�lonych w § 2, mo¿e przyznaæ podmiotowi dotacjê. Przy-
znanie dotacji nastêpuje w formie Zarz¹dzenia Wójta Gminy
za� faktyczne jej przekazanie w oparciu o umowê z podmio-
tem otrzymuj¹cym dotacjê.

2. Umowa, o której mowa w ust. 1 powinna zawieraæ co naj-
mniej:
1) szczegó³owy opis zadania,
2) termin jego wykonania, przy czym wysoko�æ dotacji

nie mo¿e byæ okre�lona na okres d³u¿szy ni¿ rok bu-
d¿etowy,

3) wysoko�æ przyznanej dotacji w danym roku bud¿eto-
wym,

4) sposób rozliczenia dotacji oraz zasady zwrotu nie wyko-
rzystanej jej czê�ci,

5) tryb kontroli wykonywania zadania,
6) zobowi¹zania dla podmiotu otrzymuj¹cego dotacjê do wy-

datkowania otrzymanych �rodków w trybie ustawy
z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych
(Dz. U. z 2002 r. Nr 72 poz. 664 z pó�n. zm.).

3. Wzór umowy stanowi za³¹cznik Nr 2 do niniejszej uchwa³y.

§ 7

1. Podmiot otrzymuj¹cy dotacjê z bud¿etu Gminy zobo-
wi¹zany jest do wykonania zadania ze szczególn¹ sta-
ranno�ci¹.

2. Podmiot otrzymuj¹cy dotacjê zobowi¹zany jest umie�ciæ
w materia³ach informacyjnych i reklamowych zapis
o udziale �rodków z bud¿etu Gminy w pokryciu realizowa-
nych zadañ.

3. Dopuszcza siê mo¿liwo�æ, za zgod¹ Wójta Gminy, na prze-
znaczenie nie wykorzystanej czê�ci dotacji na inny cel, ni¿ ten,
na który by³a ona przeznaczona. W takim wypadku sporz¹-
dza siê aneks do zawartej umowy.

§ 8

1. W terminie okre�lonym umow¹, podmiot otrzymuj¹cy dota-
cjê rozlicza siê z wykonania zadania w ksiêgowo�ci Urzêdu,
po uprzednim zatwierdzeniu rachunków pod wzglêdem me-
rytorycznym przez pracownika pozytywnie opiniuj¹cego
przyznanie dotacji.

2. Rozliczenie dotacji nastêpuje wg:
1) zasad przyjêtych w zawartej umowie,
2) druku rozliczenia stanowi¹cego za³¹cznik Nr 3 do niniej-

szej uchwa³y,
3) przedstawionych, uwierzytelnionych za zgodno�æ z orygi-

na³em, rachunków i faktur,
4) przedstawionych dokumentacji wymaganej przepisami

ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach pu-
blicznych.

3. W uzasadnionych przypadkach, Wójt Gminy mo¿e dokonaæ
prolongaty rozliczenia dotacji, w stosunku do terminu okre-
�lonego umow¹.

4. Nie zrealizowane kwoty planowanych dotacji podlegaj¹ zwro-
towi na rachunek Urzêdu Gminy w terminie okre�lonym
w umowie.

5. W razie wykorzystania �rodków przez podmiot otrzymuj¹cy
dotacje niezgodnie z umow¹, dotacja podlega zwrotowi wraz
z odsetkami ustawowymi od daty jej przekazania, a ponadto
podmiot ten nie mo¿e ubiegaæ siê o przyznanie dotacji przez
okres trzech lat od daty jej przyznania.

§ 9

Wykonanie Uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

§ 10

Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Wo-
jewództwa Ma³opolskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni
od dnia jej og³oszenia.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: J. Paj¹k

Poz. 2740
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Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr VIII/69/2003
Rady Gminy Zawoja
z dnia 28 maja 2003 r.

WNIOSEK
o przyznanie dotacji ze �rodków bud¿etu ...............................
na dofinansowanie zadania w³asnego ........................................
realizowanego przez podmiot nie zaliczony do podmiotów sek-
tora finansów publicznych

I. Informacje o wnioskodawcy:
1)Nazwa:..................................................................................

.................................................................................................................
2) Siedziba (adres):..........................................................................
3) Nazwa banku i nr rachunku bankowego:....................................
.................................................................................................................
4) Status prawny (stowarzyszenie, fundacja etc. - dane o wpi-

sie do stosownego rejestru)..............................................................
    .............................................................................................................
5) Zakres dzia³alno�ci (ze statutu).....................................................
6) Osoba uprawniona do kontaktowania siê z przedstawicie-

lem...................................... nr tel. .......................godz. .................

II. Informacja o zadaniu:
1) Opis zadania: ...................................................................................
2) Termin i miejsce realizacji:............................................................
3) Cel zadania .......................................................................................
4) Koszt zadania:

a) ogó³em:
................. (s³ownie: ......................................................................).
    w tym:
     � �rodki w³asne (s³ownie: .........................................................).
     � �rodki od innych podmiotów: ..................................................
         (s³ownie: ....................................................................................).

b) wnioskowana kwota dotacji z bud¿etu ...................................z³
    (s³ownie: ................................................................................................
c) forma dofinansowania:
    1)dofinansowanie
    2)refundacja
5) Osoba odpowiedzialna za realizacjê zadania: ...............................
    adres ................................................... nr tel. .................................
    fax .......................................................
6) Zakres dzia³añ podjêtych w celu realizacji zadania: ...............
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
7) Sposób, formy promocji ...............................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Za³¹czniki:

1) Aktualny wypis z odpowiedniego rejestru potwierdzaj¹cy
uprawnienie do zawierania umów cywilno-prawnych,

2) Preliminarz wydatków na realizacjê zadania z zaznaczeniem
�ród³a pokrycia wydatków,

3) Listy rekomendacyjne, opinie, dodatkowe informacje o pro-
wadzonej dzia³alno�ci.

                               Podpis i piecz¹tka wnioskodawcy

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: J. Paj¹k

Za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y Nr VIII/69/2003
Rady Gminy Zawoja
z dnia 28 maja 2003 r.

UMOWA NR ......./03

zawarta w dniu ................................. roku w ..............................,
pomiêdzy:
Gmin¹ Zawoja z siedzib¹ w .................................... w imieniu któ-
rego dzia³aj¹:

1. ..................................... .................................................
2. ..................................... .................................................

a

.................................................................................................................

z siedzib¹ w ..........................................................................................
reprezentowana przez:

1. ..................................... .................................................
2. ..................................... .................................................

zwanym w dalszej czê�ci umowy "Zleceniobiorc¹"

w sprawie zlecenia zadañ z zakresu zadañ w³asnych ...............
podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.

Podstawê prawn¹ do zawarcia niniejszej umowy stanowi
uchwa³a Rady Gminy Zawoja Nr VIII/69/2003 z dnia 28 ma-
ja 2003 roku w sprawie zasad przyznawania dotacji z bud¿etu
Gminy Zawoja na rzecz podmiotów nie zaliczanych do sektora
finansów publicznych podjêta w oparciu o art. 118 ust. 1 i 3
ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych
(t.j. Dz. U. Nr 15 poz. 148 z 2003 r.)

§ 1

1. Wójt zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania zada-
nia z zakresu ......................................................................................

    okre�lone w § 2 umowy.
2. Zleceniobiorca o�wiadcza, i¿ zakres zleconych mu zadañ jest

zgodny z jego Statutem, oraz, ¿e przyjmuje na siebie pe³n¹
odpowiedzialno�æ za zapewnienie ich wykonania przez osoby
o odpowiednich kwalifikacjach, uprawnieniach oraz wyma-
ganiach zdrowotnych okre�lonych w odrêbnych przepisach.

3. Zleceniobiorca o�wiadcza, ¿e posiada (je¿eli zachodzi koniecz-
no�æ spe³nienia odpowiednich wymagañ wynikaj¹cych
z przepisów szczególnych, nale¿y je w tym zapisie umie�ciæ)
..............................................................................................................

4. Odpowiedzialno�æ za szkody powsta³e przy wykonaniu za-
dañ bêd¹cych przedmiotem umowy ponosi Zleceniobiorca.

§ 2

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie (przeprowa-
dzenie, zorganizowanie) zadañ z zakresu .....................................,

    a w szczególno�ci:
     1) ..........................................................................................................
    2) .......................................................................................................
    3) .......................................................................................................
2. Zadanie bêd¹ce przedmiotem umowy realizowane bêdzie przez

....................................................................................................................
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3. W szczególnych przypadkach mo¿liwa jest zmiana zakresu
rzeczowego i finansowego zadania, pod warunkiem uprzed-
niego uzyskania pisemnej zgody Wójta Gminy.

§ 3

Zleceniobiorca zobowi¹zuje siê do:
1) wykorzystania przekazanej mu dotacji zgodnie z celem, na ja-

ki j¹ uzyska³,
2) stosowania przy realizacji wydatków zasad, trybu i form

udzielania zamówieñ okre�lonych w ustawie z dni 10 czerw-
ca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 72,
poz. 664 z pó�n. zm.),

3) prowadzenia wyodrêbnionej ewidencji ksiêgowej �rodków
otrzymanych w ramach niniejszej umowy,

4) rozliczenia przekazanej dotacji poprzez sporz¹dzenie spra-
wozdania wed³ug wzoru stanowi¹cego za³¹cznik Nr 1
do umowy i dostarczenia go do Urzêdu Gminy Zawoja w ter-
minie do dnia ............................. roku,

5) poddania siê kontroli w sposób okre�lony w § 7 niniejszej
umowy,

6) zwrotu nie wykorzystanej czê�ci dotacji lub �rodków wyko-
rzystanych w sposób niezgodny z postanowieniami niniej-
szej umowy w ustalonych terminach.

§ 4

1. Na realizacjê zadañ okre�lonych w § 2 ust. 1 Wójt przeka¿e
Zleceniobiorcy dotacje w wysoko�ci ...................................... z³.
(s³ownie ..................................................................................),
p³atn¹ przelewem na konto ........................................................

     ...........................................................................................................

2. Dotacja, o której mowa w ust. 1 bêdzie wyp³acana wed³ug
nastêpuj¹cych zasad:
1) .............................................................................................................
    ........................................................................................................
2) .........................................................................................................

         .......................................................................................................
3. W przypadku wykorzystania na realizacjê zadañ bêd¹cych

przedmiotem umowy tylko czê�ci przekazanej dotacji, czê�æ
niewykorzystana podlega zwrotowi na konto .........................

    nr ........................................................................................................
    nie pó�niej ni¿ w ci¹gu 10 dni od dnia zakoñczenia wykona-

nia zadania.

§ 5

1. Ca³o�æ dotacji bêdzie rozliczana na podstawie sprawozda-
nia okre�lonego w § 3 pkt. 4, zawieraj¹cego zestawienie ra-
chunków zakupionych towarów i us³ug oraz rozliczenia wy-
p³aconych wynagrodzeñ.

2. Na ka¿dym z rachunków powinna byæ adnotacja stwierdza-
j¹ca, ¿e zosta³ on zap³acony w ca³o�ci lub w czê�ci ze �rod-
ków bud¿etu ....................................................................................

§ 6

1. Dotacja przeznaczona na realizacji zadañ objêtych niniejsz¹
umow¹ nie mo¿e byæ przeznaczona na inne cele.

2. W przypadku wykorzystania dotacji w sposób niezgod-
ny z przeznaczeniem okre�lonym w umowie, Wójt Gmi-
ny okre�li wysoko�æ i termin jej zwrotu wraz z odsetka-
mi w wysoko�ci ustawowej, naliczonymi od dnia prze-
kazania dotacji.

3. Przekroczenie terminu zwrotu niewykorzystanej czê�ci do-
tacji w przypadku okre�lonym w § 3 ust. 2 i § 4 ust. 3 upowa¿-
nia Wójta Gminy do naliczenia odsetek ustawowych za ka¿-
dy dzieñ opó�nienia.

§ 7

1. Zleceniobiorca zobowi¹zany jest do poddania siê kontroli
przeprowadzanej przez pracowników urzêdu wyznaczonych
przez Wójta Gminy w zakresie rzeczowym i wydatkowania
przyznanych mu �rodków finansowych.

2. Zleceniobiorca zobowi¹zany jest do przed³o¿enia niezbêd-
nych dokumentów, udzielania wszelkich dodatkowych infor-
macji oraz pomocy podczas kontroli prowadzonej przez oso-
by wskazane przez Wójta Gminy.

3. Z przeprowadzonych czynno�ci kontrolnych sporz¹dza siê pro-
tokó³ kontroli w 2 egzemplarzach, po jednym dla ka¿dej ze stron.

4. W wyniku przeprowadzonej kontroli Wójt Gminy mo¿e:
1) wydaæ zalecenia pokontrolne zmierzaj¹ce do usuniêcia

stwierdzonych nieprawid³owo�ci w wyznaczonym terminie,
2) skorzystaæ z uprawnieñ przys³uguj¹cych mu na mocy po-

stanowieñ niniejszej umowy, a w szczególno�ci nakazaæ
zwrot nienale¿ycie wykorzystanej dotacji.

§ 8

1. Umowa mo¿e byæ rozwi¹zana przez Wójta Gminy ze skut-
kiem natychmiastowym w przypadku:
1) wykorzystania dotacji na inne cele ni¿ okre�lone w umowie,
2) zmniejszenia zakresu rzeczowego a co za tym idzie i fi-

nansowego realizowanych zadañ, chyba ¿e uprzednio uzy-
skano zgodê Wójta Gminy,

3) nieterminowego lub nienale¿ytego wykonywania posta-
nowieñ niniejszej umowy.

2. Rozwi¹zuj¹c umowê Wójt Gminy okre�li wysoko�æ i termin
zwrotu niewykorzystanej czê�ci dotacji.

§ 9

1. Umowa wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania.
2. Ka¿da zmiana warunków umowy wymaga zachowania for-

my pisemnej pod rygorem niewa¿no�ci.
3. Umowa wygasa z chwil¹ zaakceptowania przez Wójta rozli-

czenia, o którym mowa w § 5.

§ 10

Strony zastrzegaj¹, ¿e ich prawa i obowi¹zki nie mog¹
byæ przenoszone na rzecz osób trzecich.

§ 11

W sprawach nieuregulowanych niniejsz¹ umow¹ maj¹ zasto-
sowanie przepisy Uchwa³y Rady Gminy Zawoja Nr VIII/69/2003
z dnia 28 maja 2003 r. w spawie zasad przyznawania dotacji z bu-
d¿etu Gminy Zawoja na rzecz podmiotów nie zaliczanych do sek-
tora finansów publicznych, ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.
o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148) oraz
przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 12

Sprawy sporne, które mog¹ wynikn¹æ w trakcie wykony-
wania niniejszej umowy bêd¹ rozpoznawane przez S¹d w³a-
�ciwy dla Gminy Zawoja.
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§ 13

Za³¹cznik do umowy stanowi jej integraln¹ czê�æ.

§ 14

Wszelkie koszty zawarcia umowy ponosi Zleceniobiorca.

§ 15

Umowê sporz¹dzono w dwóch jednobrzmi¹cych egzem-
plarzach, po jednym dla ka¿dej ze stron.
............................................ .................................................
............................................ .................................................
     (Zleceniobiorca)  (Wójt Gminy)

Kontrasygnata skarbnika

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: J. Paj¹k

Za³¹cznik Nr 3
do uchwa³y Nr VIII/69/2003
Rady Gminy Zawoja
z dnia 28 maja 2003 r.
(jednocze�nie za³¹cznik
do wzoru umowy stanowi¹cego za³. Nr 2
do wy¿ej powo³anej uchwa³y
Rady Gminy Zawoja

ROZLICZENIE

dotacji z bud¿etu .......................... w ............................. podmiotom
realizuj¹cym zadania w³asne ............................ a nie zaliczonym
do jednostek sektora finansów publicznych

1. Nazwa realizowanego zadania .....................................................

2. Rozliczana kwota dotacji ............. z³ (s³ownie ........................)
za okres ............................................................................................

Za³¹czniki:
1) dokumentacja podstawowych czynno�ci zamawiaj¹cego z udzielenia zamówienia publicznego Nr ...............................................
2) kserokopie rachunków
3) ...................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................
  Data, podpis, pieczêæ Zleceniobiorcy

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: J. Paj¹k

2741

Sprawozdanie
Starosty Krakowskiego

z dzia³alno�ci Komisji Bezpieczeñstwa i Porz¹dku
dla Powiatu Krakowskiego za rok 2002.

I. Zgodnie z art. 38a ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U. z 2002 r. Nr 142, poz.
1592) w celu realizacji zadañ starosty w zakresie zwierzch-
nictwa nad powiatowymi s³u¿bami, inspekcjami i stra¿ami
oraz zadañ okre�lonych w ustawach w zakresie porz¹dku

publicznego i bezpieczeñstwa obywateli, Starosta Krakow-
ski Zarz¹dzeniem Nr 2/2002 z dnia 18 stycznia 2002 r. powo-
³a³ Komisjê Bezpieczeñstwa i Porz¹dku dzia³aj¹c¹ przy Sta-
ro�cie w Powiecie Krakowskim.
W sk³ad komisji wchodz¹ nastêpuj¹ce osoby:

1. Starosta Krakowski jako Przewodnicz¹cy Komisji Bezpie-
czeñstwa i Porz¹dku,

2. Radni delegowani przez Radê Powiatu: Pan Leszek Zdzio-
bek i Pan Adam Pia�nik -- delegowani do pracy w Komisji
Bezpieczeñstwa i Porz¹dku Uchwa³¹ Nr XXXVI/20012001
Rady Powiatu w Krakowie z dnia 27 grudnia 2001 r. zmiany
w sk³adzie dokonano Uchwa³¹ Nr II/21/2002 Rady Powiatu
w Krakowie z dnia 11 grudnia 2002 r. w sk³ad Komisji Bez-
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pieczeñstwa i Porz¹dku oddelegowano: Pan Leszek Dolny
i Marek Mandecki.

3. Osoby powo³ane przez Starostê spo�ród osób wyró¿-
niaj¹cych siê wiedz¹ o problemach bêd¹cych przedmio-
tem prac komisji oraz ciesz¹cych siê w�ród miejscowej
spo³eczno�ci osobistym autorytetem i zaufaniem publicz-
nym, w szczególno�ci przedstawiciele samorz¹dów gmin-
nych, organizacji pozarz¹dowych, pracowników o�wiaty
a tak¿e instytucji zajmuj¹cych siê zwalczaniem zjawisk
patologii spo³ecznych i zapobiegania bezrobociu: Pan
Zdzis³aw Mularczyk Burmistrz Miasta i Gminy Ska³a,
Zdzis³aw Palczewski - Dyrektor Szko³y Podstawowej
i Gimnazjum w Tenczynku, Pani Ma³gorzata Mardy³a -
Wójt Gminy Mogilany.

4. Przedstawiciele delegowani przez Komendanta Powiatowe-
go/Miejskiego Policji: podinspektor mgr W³adys³aw Batóg,
nadkomisarz Krzysztof Marchewczyk.

5. W pracach komisji uczestniczy równie¿ prokurator wskaza-
ny przez w³a�ciwego prokuratora okrêgowego: Pan Marek
Jaryczkowski - Zastêpca Prokuratora Rejonowego Kraków -
�ródmie�cie.

6. Starosta powo³a³ do udzia³u w pracach komisji funkcjo-
nariuszy i pracowników innych ni¿ Policja powiatowych
s³u¿b, inspekcji i stra¿y oraz pracowników innych orga-
nów administracji publicznej wykonuj¹cych zadania z za-
kresu porz¹dku publicznego i bezpieczeñstwa obywateli
na terenie powiatu: bryg. Józef Pêkala Zastêpca Komen-
danta Miejskiego P.S.P. w Krakowie, Pan Jerzy Leszek Bat-
ko - Burmistrz Miasta i Gminy �wi¹tniki Górne (funk-
cjonariusze i pracownicy, o których mowa uczestnicz¹ w
pracach komisji z g³osem doradczym) - osoby wymie-
nione w pkt 6 zosta³y powo³ane Zarz¹dzeniem Nr 2/2002
z dnia 18 stycznia 2002 r. Starosty Krakowskiego w spra-
wie utworzenia Komisji Bezpieczeñstwa i Porz¹dku w Po-
wiecie Krakowskim oraz Zarz¹dzeniem Nr 9/2002 z dnia
26 lutego 2002 r. Starosty Krakowskiego w sprawie zmia-
ny Zarz¹dzenia Nr 2/2002 z dnia 18 stycznia 2002 Staro-
sty Krakowskiego w sprawie utworzenia Komisji Bez-
pieczeñstwa i Porz¹dku w Powiecie Krakowskim.

Do zadañ Komisji nale¿y:
1) ocena zagro¿eñ i bezpieczeñstwa porz¹dku publicznego

na terenie powiatu,
2) komisja jest organem opiniodawczym dla pracy policji

lub s³u¿b, inspekcji i stra¿y a tak¿e jednostek organizacyj-
nych wykonuj¹cych na terenie powiatu zadania z zakresu
porz¹dku i bezpieczeñstwa publicznego,

3) przygotowuje projekt powiatowego programu zapobiega-
nia przestêpczo�ci oraz porz¹dku publicznego i bezpieczeñ-
stwa obywateli, opiniuje projekty innych programów wspó³-
dzia³ania z policj¹ i powiatowymi s³u¿bami, inspekcjami
i stra¿ami oraz jednostkami organizacyjnymi wykonuj¹cy-
mi na terenie powiatu zadania z zakresu porz¹dku publicz-
nego i bezpieczeñstwa obywateli,

4) opiniowanie projektów innych programów wspó³dzia³ania
Policji i innych powiatowych s³u¿b, inspekcji i stra¿y oraz
jednostek organizacyjnych wykonuj¹cych na terenie powia-
tu zadania z zakresu porz¹dku publicznego i bezpieczeñstwa
obywateli,

5) opiniuje projekt bud¿etu powiatu z zakresu porz¹dku, bez-
pieczeñstwa jak równie¿ akty prawne w sprawach zwi¹za-
nych z wykonywaniem w/w zadañ,

6) opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego i innych
dokumentów w sprawach zwi¹zanych z wykonywaniem za-
dañ, o których mowa w pkt 1, 2 i 4,

7) opiniowanie zleconych przez starostê, innych ni¿ wymienio-
nych w pkt 2 i pkt 4 - 6 zagadnieñ dotycz¹cych porz¹dku
publicznego i bezpieczeñstwa obywateli.

W pracach Komisji Bezpieczeñstwa i Porz¹dku uczest-
nicz¹ równie¿ przedstawiciele jednostek organizacyjnych
i innych powiatowych s³u¿b, inspekcji i stra¿y jak równie¿
komisja przy wykonywaniu swoich zadañ mo¿e wspó³pra-
cowaæ z samorz¹dami gmin z terenu powiatu krakowskie-
go, a tak¿e ze stowarzyszeniami, fundacjami, szko³ami,
o�rodkami szkolno-wychowawczymi innymi organizacjami
i instytucjami.

Na podstawie Uchwa³y Rady Powiatu w Krakowie
Nr XXXV/188/2001 z dnia 28 listopada Cz³onkom Komisji Bez-
pieczeñstwa i Porz¹dku zwracane s¹ wydatki rzeczywiste
poniesione w zwi¹zku z udzia³em w pracach komisji.

Kadencja Komisji Bezpieczeñstwa i Porz¹dku trwa 3 lata.

II. Pierwsze posiedzenie Komisji Bezpieczeñstwa i Porz¹dku
dzia³aj¹cej przy Staro�cie Krakowskim odby³o siê 13 lute-
go 2002 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krakowie
wg nastêpuj¹cego porz¹dku posiedzenia komisji:

1. Przedstawienie Ustawy o samorz¹dzie powiatowym
z dnia 5 maja 1998 r. (Dz. U. Nr 142).

2. Przedstawienie sk³adu Komisji Bezpieczeñstwa i Porz¹dku.
3. Zarz¹dzenie Starosty Krakowskiego Nr 2/2002 z dnia 18 stycz-

nia 2002 r. w sprawie utworzenia Komisji Bezpieczeñstwa
i Porz¹dku w Powiecie Krakowskim.

4. Uchwa³a Rady Powiatu Nr XXXV/l 88/2001 z dnia 28 listopa-
da 2001 r. w sprawie zasad zwrotu cz³onkom i osobom po-
wo³anym do udzia³u w pracach Komisji Bezpieczeñstwa i Po-
rz¹dku wydatków rzeczywi�cie poniesionych w zwi¹zku
z udzia³em w jej pracach.

5. Informacje o stanie bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego
przygotowane przez Komendê Powiatow¹ Policji za 2001 rok.

6. Sprawy bie¿¹ce i wolne wnioski.

Ustalono, ¿e Komisja bêdzie siê spotykaæ raz na kwarta³,
a je¿eli zaistnieje taka konieczno�æ posiedzenia bêd¹ zwo³y-
wane czê�ciej.

Na posiedzeniu w dniu 13.02.2002 r. wyst¹piono z nastê-
puj¹cymi wnioskami:
1) wyst¹piæ z pismem do wszystkich jednostek organiza-

cyjnych jak równie¿ szkó³ z pro�b¹ o informacje w spra-
wie bezpieczeñstwa publicznego. Informacje te zostan¹
ujête w projekcie powiatowego programu zapobiegania
przestêpczo�ci oraz porz¹dku publicznego i bezpieczeñ-
stwa obywateli.
W tym celu na majowe spotkanie zaproszeni zostan¹ przed-
stawiciele jednostek organizacyjnych.

2) wyst¹piæ z pismem do wszystkich Wójtów i Burmistrzów
Powiatu Krakowskiego z pro�b¹ o przygotowanie materia-
³ów dotycz¹cych okre�lenia miejsc w gminach najbardziej
zagro¿onych przestêpczo�ci¹. Materia³y te zostan¹ wyko-
rzystane przy przyst¹pieniu do prac nad monitoringiem
w powiecie krakowskim, jak równie¿ zostan¹ wykorzysta-
ne przy opracowaniu powiatowego programu zapobiega-
nia przestêpczo�ci oraz porz¹dku publicznego i 6ezpieczeñ-
stwa obywateli.

3) przedstawienie informacji dotycz¹cej wspó³pracy ucznio-
wie - rodzice celem omówienia tego tematu w szerszym
zakresie.

� Przewodnicz¹ca Komisji Bezpieczeñstwa i Porz¹dku
w miesi¹cu marcu 2002 r. wystosowa³a pro�bê do Wój-
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tów i Burmistrzów Powiatu Krakowskiego o przekaza-
nie informacji dotycz¹cej miejsc w Gminie, które po-
winny byæ minitorowane przez policjê ze wzglêdu na za-
gro¿enia porz¹dku publicznego i bezpieczeñstwa oby-
wateli.

� Przewodnicz¹ca równocze�nie wystosowa³a pismo
do Komendanta Komendy Powiatowej Policji z pro�b¹
o przygotowanie strategii stanu bezpieczeñstwa i po-
rz¹dku publicznego w powiecie krakowskim. Komen-
dant Powiatowy Policji opracowa³ i przes³a³ Przewod-
nicz¹cej Komisji "Strategiê Komendanta Powiatowego
Policji w Krakowie na rok 2002" oraz analizê zagro¿eñ
przestêpczo�ci¹. Równocze�nie Komenda Powiatowa
Policji w Krakowie realizuje program strategiczny "Bez-
pieczny Powiat Krakowski okre�laj¹cy kierunki dzia³a-
nia w latach 2000 -- 2004, który uzyska³ akceptacjê Rady
Powiatu w dniu 28.02.2001 r.

� Wystosowano pismo do Dyrektora Zarz¹du Dróg Powia-
tu Krakowskiego z pro�b¹ o przygotowanie strategii do-
tycz¹cej stanu bezpieczeñstwa na drogach w powiecie
krakowskim. Zarz¹d Dróg Powiatu Krakowskiego prze-
kaza³ "Strategiê poprawy bezpieczeñstwa na drogach
powiatowych".

� Wystosowano pismo do Komendanta Miejskiej Stra¿y Po-
¿arnej z pro�b¹ o przygotowanie strategii dotycz¹cej stanu
bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego w powiecie kra-
kowskim.

� Zwrócono siê z pisemn¹ pro�b¹ do Dyrektorów Szkó³ z te-
renu Powiatu Krakowskiego, Dyrektorów O�rodków Szkol-
no - Wychowawczych, Dyrektorów Poradni Psychologicz-
no -- Pedagogicznych z terenu powiatu krakowskiego. Dy-
rektorów Domów Dziecka o przygotowanie informacji do-
tycz¹cej zagro¿eñ porz¹dku i bezpieczeñstwa na terenie
szkó³ lub w jej pobli¿u jak równie¿ radzenia sobie z takimi
zagro¿eniami przez pedagogów, nauczycieli, rodziców
oraz uczniów.

Informacje przekazane z w/w jednostek na temat stanu
bezpieczeñstwa w Powiecie Krakowskim bêd¹ wykorzysta-
ne przy rozpoczêciu prac przez Komisjê Bezpieczeñstwa i Po-
rz¹dku zwi¹zanych z uruchomieniem monitoringu w powie-
cie jak równie¿ przy opracowaniu powiatowego programu
bezpieczeñstwa.

III. Nastêpne posiedzenie Komisji Bezpieczeñstwa i Porz¹dku
odby³o siê 15 maja 2002 r. w siedzibie Starostwa Powiato-
wego w Krakowie wspólnie z Komisj¹ Bezpieczeñstwa Oby-
wateli dzia³aj¹cej przy Radzie Powiatu Krakowskiego.
Na posiedzenie to zostali równie¿ zaproszeni: Dyrektor
Zarz¹du Dróg Powiatu Krakowskiego Pan Jacek Uryga,
Komendant Komendy Powiatowej Policji Pan Stanislaw
Bielak, Pan W³adys³aw Tomczyk - Z-ca Komendanta Ko-
mendy Powiatowej Policji, Pani Beata Olechowicz Komen-
da Powiatowa Policji, Komendant Miejski Pañstwowej Stra-
¿y Po¿arnej Pan Antoni Nawrot, Cz³onkowie Zarz¹du Po-
wiatu Krakowskiego.

Spotkanie zosta³o prowadzone wg nastêpuj¹cego porz¹d-
ku posiedzenia:
1. Wyk³ad nt. zagro¿eñ, jakie niesie za sob¹ sprzeda¿ i u¿ywa-

nie �rodków odurzaj¹cych przygotowany przez przedstawi-
ciela MONARU Pana Rafa³a Wieczorka.

2. Komendant Komendy Powiatowej Policji W. Tomczyk zrefe-
rowa³ sprawozdanie z dzia³alno�ci Policji za pierwszy kwar-
ta³ i kwiecieñ 2002 r.

3. Z-ca Komendanta Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej Pan J. Pê-
kala wspólnie z Dyrektorem z Dyrektorem Wydzia³u Zarz¹-
dzania Kryzysowego Panem R. Ordutowskim zreferowa³
informacje o stanie bezpieczeñstwa w Powiecie Krakow-
skim w 2001 r.

4. Wybór podkomisji bezpieczeñstwa i porz¹dku w celu opra-
cowania i oceny materia³ów, jakie na pro�bê Przewodnicz¹-
cej Komisji Bezpieczeñstwa i Porz¹dku zosta³y przygotowa-
ne przez jednostki organizacyjne powiatu, szko³y poradnie
psychologiczno pedagogiczne oraz Gminy zainteresowane
monitoringiem.

5. Dyskusja i Wnioski.

Na posiedzeniu powo³ano dwie podkomisje. W sk³ad
tych podkomisji weszli: przedstawiciel samorz¹du, przedsta-
wiciel Policji, przedstawiciel Rady Powiatu w Krakowie, przed-
stawiciel Stra¿y Po¿arnej, przedstawiciel Komisji Bezpieczeñ-
stwa i Porz¹dku dzia³aj¹cej przy Staro�cie oraz Komisji Bez-
pieczeñstwa Obywateli Rady Powiatu.
1. Pierwsza podkomisja bêdzie analizowaæ informacje nade-

s³ane przez szko³y, domy dziecka oraz poradnie. W sk³ad
podkomisji weszli:

2. Druga podkomisja analizowaæ bêdzie informacje przygo-
towane przez gminy dotycz¹ce miejsc najbardziej zagro¿o-
nych, które powinny byæ monitorowane. W sk³ad podkomi-
sji weszli:

Do Wójtów i Burmistrzów zosta³ wystosowany apel doty-
cz¹cy absolutnego przestrzegania zakazu wypalania ro�lin
w strefie lasów, przy szlakach kolejowych, pasach przydro¿-
nych, nieu¿ytkach rolnych, ³¹kach rowach i pastwiskach.

Do Przewodnicz¹cego Rady Powiatu w Krakowie wystoso-
wano pismo zawieraj¹ce pozytywn¹ opiniê pracy Komendy
Powiatowej Policji oraz Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej.

Komendant Powiatowy Policji w Krakowie przed³o¿y³
Staro�cie Powiatu Krakowskiego strategiê dot. stanu bez-
pieczeñstwa i porz¹dku w powiecie na rok 2002, która jest
czê�ci¹ realizacji programu strategicznego "Bezpieczny Po-
wiat Krakowski" okre�laj¹cy kierunki dzia³ania w latach
2000 - 2004. Równie¿ Dyrektor Zarz¹du Dróg Powiatu Kra-
kowskiego przekaza³ strategiê poprawy bezpieczeñstwa
na drogach powiatowych.

Przychodnie psychologiczno - pedagogiczne, szkolne o�rodki
opiekuñczo-wychowawcze, domu dziecka jak równie¿ szko³y,
których organem prowadz¹cym jest powiat krakowski, prze-
s³a³y informacje dotycz¹ce zagro¿eñ porz¹dku i bezpieczeñ-
stwa wystêpuj¹cych na terenie tut. placówek jak równie¿ spo-
soby radzenia sobie z takim problemami.

Gminy Powiatu Krakowskiego przes³a³y informacje
dot. miejsc, które powinny byæ monitorowane przez poli-
cjê ze wzglêdu na zagro¿enia porz¹dku publicznego i bez-
pieczeñstwa obywateli. Materia³ ten bêdzie wykorzysta-
ny przy pracach podczas opracowania przez Komisjê po-
wiatowego programu zapobiegania przestêpczo�ci oraz
porz¹dku publicznego i bezpieczeñstwa obywateli w po-
wiecie krakowskim.

W pierwszym roku swojej kadencji Komisja pracowa-
³a nad skompletowaniem potrzebnych informacji dotycz¹-
cych wystêpowania problemów spo³ecznych i p³yn¹cych
w �lad za tymi problemami zagro¿eñ na terenie powiatu.
Na podstawie tych informacji zostanie opracowany pro-
jekt powiatowego programu zapobiegania przestêpczo-
�ci, który bêdzie systemem ukierunkowanym. St¹d ko-
nieczna jest �cis³a wspó³praca komisji z policj¹ stra¿¹,
jednostkami organizacyjnymi starostwa jak równie¿ na-
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le¿a³oby w³¹czyæ do wspó³pracy nauczycieli, pedagogów
szkolnych, rodziców i dzieci.

Przygotowanie i opracowanie takiego programu dla po-
wiatu krakowskiego pozwoli jak równie¿ u³atwi realizacjê za-
dania zaplanowanego przez Powiat Krakowski w Strategii Roz-
woju Powiatu Krakowskiego, gdzie jednym z celów strategicz-
nych jest zapewnienie bezpieczeñstwa na terenie powiatu,
zmniejszenie przestêpczo�ci ze szczególnym uwzglêdnieniem

przestêpczo�ci nieletnich, poprawa bezpieczeñstwa na dro-
gach, zwiêkszenie operatywno�ci s³u¿b odpowiedzialnych
za bezpieczeñstwo.

Przewodnicz¹cy Komisji
Bezpieczeñstwa i Porz¹dku: J. Krupa

Starosta Krakowski
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