
Projekt

w sprawie: zmian do budżetu gminy

Rada Gminy Wieprz uchwala, co następuje:

Tabela Nr 1

Lp. Dział Nazwa - Treść
 Kwota 

zwiększenia 

 Kwota 

zmniejszenia 

1. 600 Transport i łączność 1 400,00 0,00

Drogi publiczne gminne 1 400,00                             -    

w tym dochody bieżące: 1 400,00 0,00

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§0960) 1 400,00

2. 758 Różne rozliczenia 34 230,00                             -    

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 

terytorialnego
34 230,00                             -    

w tym dochody bieżące: 34 230,00 -                           

Subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920) 34 230,00

3. 801 Oświata i wychowanie 0,00 102 500,00

Przedszkola 0,00                3 000,00    

w tym dochody bieżące: 0,00 3 000,00              

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego(§ 0660)                3 000,00    

Stołówki szkolne i przedszkolne 0,00              99 500,00    

w tym dochody bieżące: 0,00              99 500,00    
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących 

zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§ 0670) 
             19 500,00    

Wpływy z usług (§ 0830)              80 000,00    

4. 852 Pomoc społeczna 16 500,00                5 500,00    

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 11 000,00                             -    

w tym dochody bieżące: 11 000,00 -                           

Wpływy z usług (§ 0830) 11 000,00

Pozostała działalność 5 500,00                5 500,00    

w tym dochody bieżące: 5 500,00 5 500,00              

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub 

dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem 

COVID-19  (§ 2180)

5 500,00

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów 

(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków 

powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 

2700)

5 500,00               

5. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 12 500,00 0,00

Pozostała działalność 12 500,00 0,00

w tym dochody majątkowe: 12 500,00

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 

środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3  pkt 

5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 

europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego  

(§6257)

10 535,00

UCHWAŁA NR XXVII/…./21

              Działając na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym        (tj. 

Dz.U. z 2020r. poz. 713 z późn. zm. ) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 218 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r.  poz. 305 z późn. zm.). 

1. Zmniejsza plan dochodów budżetu na rok 2021 o łączną kwotę 36.674,00 zł z kwoty 66.847.591,20 zł do kwoty 

66.810.917,20 zł w tym: 

      - zgodnie z Tabelą Nr 1.

Rady Gminy Wieprz z dnia 11 października 2021r. 

   a) zmniejsza dochody bieżące o kwotę 49.174,00 zł

§  1

   b) zwiększa dochody majątkowe o kwotę 12.500,00 zł



Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 

środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3  pkt 

5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 

europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego  

(§6259)

1 965,00

6. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 40 000,00              33 304,00    

Gospodarka ściekowa i ochrona wód 40 000,00                             -    

w tym dochody bieżące: 40 000,00 -                           

Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) 40 000,00

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                          -                 33 304,00    

w tym dochody bieżące:                         -    33 304,00            

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 

europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 

5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z 

wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (§ 2001)

33 304,00             

Ogółem plan dochodów         104 630,00               141 304,00    

 - dochody bieżące 49 174,00 -         

 - dochody majątkowe 12 500,00          

R A Z E M : 36 674,00 -         

 1. Zmniejsza plan wydatków bieżących o łączną kwotę 9.470,00 zł, w tym:

    1) zmniejsza wydatki bieżące jednostek budżetowych o łączną kwotę 6.690,00 zł, z czego:

        a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększenie o kwotę 34.230,00 zł

        b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zmniejszenie o kwotę 40.920,00 zł,

    3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejszenie o kwotę 2.780,00 zł

Zgodnie z Tabelą Nr 2 do Uchwały.

  w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 

zwiększenie o kwotę 37.500,00 zł

 2. Zwiększa plan wydatków majątkowych o łączną kwotę 37.500,00 zł, w tym wydatki na inwestycje i zakupy 

inwestycyjne zwiększenie o łączną kwotę 37.500,00 zł 

§  2

     I. Zwiększa plan wydatków budżetu na rok 2021 o kwotę 28.030,00 zł z kwoty 69.163.575,01 zł do kwoty 

69.191.605,01 zł

w tym:



Tabela Nr 2

w tym:

wynagrodzeni

a i składki od 

nich 

naliczane

wydatki 

związane        

z realizacją 

ich 

statutowych 

zadań 

na progr. 

finansów.    

z udz.śr.,    

o których 

mowa w 

art.5 ust.1 

pkt 2 i 3

1. 600 Transport i łączność 0,00 4 200,00 -4 200,00 -4 200,00 0,00 -4 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60016 Drogi publiczne gminne 4 200,00 -4 200,00 -4 200,00 -4 200,00 0,00 0,00 0,00

2. 710 Działalność usługowa 4 300,00 0,00 4 300,00 4 300,00 0,00 4 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

71035 Cmentarze 4 300,00 4 300,00 4 300,00 4 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. 754

Bezpieczeństwo 

publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa

8 000,00 0,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75412 Ochotnicze straże pożarne 8 000,00 0,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. 801 Oświata i wychowanie 41 140,00 99 500,00 -58 360,00 -58 360,00 39 260,00 -97 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80101 Szkoły podstawowe 40 310,00 40 310,00 40 310,00 38 430,00 1 880,00 0,00 0,00

80104 Przedszkola 830,00 0,00 830,00 830,00 830,00 0,00 0,00

80148 Stołówki szkolne 99 500,00 -99 500,00 -99 500,00 -99 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. 852 Pomoc społeczna 11 000,00 0,00 11 000,00 11 000,00 0,00 11 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85219
Ośrodki pomocy 

społecznej
11 000,00 11 000,00 11 000,00 11 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6. 853

Pozostałe zadania w 

zakresie polityki 

społecznej

12 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 500,00 12 500,00 12 500,00

85395 Pozostała działalność 12 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 500,00 12 500,00 12 500,00

7. 854
Edukacyjna opieka 

wychowawcza
0,00 7 810,00 -7 810,00 -5 030,00 -5 030,00 0,00 0,00 -2 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85401 Świetlice szkolne 0,00 4 200,00 -4 200,00 -4 200,00 -4 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85404
Wczesne wspomaganie 

rozwoju dziecka
830,00 -830,00 -830,00 -830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zwiększenia Zmniejszenia z tego:

wydatki 

bieżące

z tego; wydatki 

majątkowe

z tego:

wydatki 

jednostek 

budżetowych

w tym: dotacje na 

zadania 

bieżące

świadczeni

a na rzecz 

osób 

fizycznych

wydatki na 

progr. 

finansów.     

z udz. 

środk.,       

o których 

mowa w 

art.5 ust.1 

pkt 2 i 3

obsługa 

długu jst

inwestycje i 

zakupy 

inwestycyjne

Rozdz.DziałLp.



w tym:

wynagrodzeni

a i składki od 

nich 

naliczane

wydatki 

związane        

z realizacją 

ich 

statutowych 

zadań 

na progr. 

finansów.    

z udz.śr.,    

o których 

mowa w 

art.5 ust.1 

pkt 2 i 3

Zwiększenia Zmniejszenia z tego:

wydatki 

bieżące

z tego; wydatki 

majątkowe

z tego:

wydatki 

jednostek 

budżetowych

w tym: dotacje na 

zadania 

bieżące

świadczeni

a na rzecz 

osób 

fizycznych

wydatki na 

progr. 

finansów.     

z udz. 

środk.,       

o których 

mowa w 

art.5 ust.1 

pkt 2 i 3

obsługa 

długu jst

inwestycje i 

zakupy 

inwestycyjne

Rozdz.DziałLp.

85416

Pomoc materialna dla 

uczniów o charakterze 

motywacyjnym

0,00 2 780,00 -2 780,00 0,00 0,00 -2 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8. 900
Gospodarka komunalna i 

ochrona środowiska
65 000,00 2 400,00 37 600,00 37 600,00 0,00 37 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 25 000,00 0,00

90001
Gospodarka ściekowa i 

ochrona wód
40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

90005
Ochrona powietrza 

atmosferycznego i klimatu
25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 25 000,00

90015
Oświetlenie ulic, placów     

i dróg
2 400,00 -2 400,00 -2 400,00 -2 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ogółem plan wydatków 141 940,00 113 910,00 -9 470,00 -6 690,00 34 230,00 -40 920,00 0,00 -2 780,00 0,00 0,00 37 500,00 37 500,00 12 500,00



Tabela Nr 3

Lp. Dział Rozdz. Nazwa - Treść
Kwota - 

zwiększenia

Kwota - 

zmniejszenia

1. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 12 500,00 0,00

85395 Pozostała działalność 12 500,00 0,00 

w tym:

Klimatyzacja na potrzeby projektu "Sami-Dzielni…" 12 500,00

2. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 25 000,00 0,00

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 25 000,00 0,00 

w tym:

Ograniczenie Niskiej Emisji - dotacja zgodnie z 

regulaminem na wymianę kotłów CO 
25 000,00

RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE 37 500,00 0,00

Tabela Nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 2021 otrzymuje brzmienie jak tabela Nr 3 

do niniejszej uchwały.



Tabela Nr 4 

Lp. Nazwa - treść

1. DOCHODY OGÓŁEM

2. WYDATKI OGÓŁEM

3. Wynik - deficyt

4. Przychody budżetu

w tym:

§ 952   Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym                                                                        

§ 905   Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych 

środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z 

rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze 

szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych 

ustawach

- rozliczenie opłat za gospodarowanie odpadami

- rozliczenie opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

§ 906  Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z 

rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację 

programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków

 - rozliczenie projektu pn.: "Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa 

wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi"

 - rozliczenie projektu pn.: "Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w 

Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wieprzu"

§ 950  Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                    

5. Razem rozchody                                                                                  

w tym:

§ 962 Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem 

środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

   1) kredytów zaciągniętych w roku 2021 w kwocie 2.073.605,15 zł, z czego:

a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.073.605,15 zł 

4. Upoważnia się Wójta Gminy Wieprz do zaciągnięcia zobowiązań do kwot określonych w ust.3.

5. Upoważnia się Wójta Gminy Wieprz do udzielenia pożyczki do kwoty 52.000,00.

359 061,63

146 783,07

4 356 800,35

52 000,00

1 976 112,54

330 035,07

§  3

Kwota

66 810 917,20

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt w kwocie 2.380.687,81 zł, który zostanie 

pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu oraz z wolnych środków.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 4.356.800,35 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 

1.976.112,54 zł.

-2 380 687,81

69 191 605,01

2 073 605,15

 3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

1 447 315,43

505 844,70

227 105,05

102 930,02

1 924 112,54



Tabela Nr 5

Lp Dział Rozdział Nazwa Kwota

3. Sołectwo Gierałtowiczki 32 529,59

600 60016 Drogi publiczne gminne 10 929,59

1. w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych 10 929,59

a) wydatki związane z działalnością statutową 10 929,59

- zakup materiałów oraz uslug do poprawy 

bezpieczeństwa na drogach gminnych 
10 929,59

w tym: z art.. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim 10 929,59

754 75412 Ochotnicze Straże Pożarne 13 000,00

1. w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych 13 000,00

a) wydatki związane z działalnością statutową 13 000,00

- zakup materiałów - wyposażenie samochodu, 

zakup sprzętu ratującego życie
13 000,00

w tym: z art.. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim 13 000,00

801 80101 Szkoły podstawowe 5 000,00

1. w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych 5 000,00

a) wydatki związane z działalnością statutową 5 000,00

- prace remontowe - malowanie sal 5 000,00

w tym: z art.. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim 5 000,00

900 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 3 600,00

1. w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych 3 600,00

a) wydatki związane z działalnością statutową 3 600,00

- usługi projektowe - ul. Pogodna 3 600,00

w tym: z art.. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim 3 600,00

Załącznik Nr 1 do uchwały Budżetowej na rok 2021 dotyczący zestawienia planowanych kwot 

dotacji udzielonych z budżetu Gminy Wieprz w 2021r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 

do niniejszej Uchwały.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

§  4

Dokonuje się zmian z ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Gierałtowiczki: Lp 3 tabeli Nr 12 do 

Uchwały Budżetowej Gminy Wieprz na rok 2021 Nr  XX/169/20 z dnia 17.12.2020 otrzymuje brzmienie 

zgodnie z tabelą Nr 5 do niniejszej uchwały.

§  5

§  7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 

§  6



Projekt Załącznik Nr 1

 do Uchwały Rady Gminy Wieprz Nr XXVII/.../21

z dnia 11 października 2021r.

Dział Rozdz. Nazwa
Rodzaj dotacji z 

budżetu

dla jedn.sektora 

finansów 

publicznych

dla jedn. nie 

należących do 

sektora 

finansów 

publicznych

010 Rolnictwo i łowiectwo 50 000,00

01010
Infrastruktura wodociągowa i 

sanitacyjna wsi
50 000,00

Dotacje celowe z 

budżetu na 

finansowanie lub 

dofinansowanie 

kosztów realizacji 

inwestycyji  i zakupów 

inwestycyjnych 

zakładów budżetowych 

(majątkowa)

50 000,00

400

Wytwarzanie i 

zaopatrywanie w energię 

elektryczną, gaz i wodę

175 490,00

40002 Dostarczanie wody 175 490,00

Dotacja przedmiotowa 

(bieżąca)
125 490,00

Dotacje celowe z 

budżetu na 

finansowanie lub 

dofinansowanie 

kosztów realizacji 

inwestycyji  i zakupów 

inwestycyjnych 

zakładów budżetowych 

(majątkowa)

50 000,00

600 Transport i łączność 550 000,00

60014 Drogi publiczne powiatowe 550 000,00

dotacja celowa 

(majątkowa)
550 000,00

801 Oświata i wychowanie 290 000,00

80104 Przedszkola 290 000,00

Dotacja celowa 

(bieżąca)
290 000,00

851 Ochrona zdrowia 7 246,00 130 000,00

85154
Przeciwdziałanie 

alkoholizmowi
0,00 130 000,00

dotacja celowa 

(bieżące)
130 000,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych 

z budżetu Gminy Wieprz w 2021r.



85158 Izby wytrzeźwień 7 246,00 0,00

dotacja celowa 

(bieżące)
7 246,00

852 Pomoc społeczna 0,00 635 000,00

85232 Centra integracji społecznej 0,00 35 000,00

Dotacja celowa 

(bieżąca)
35 000,00

85295 Pozostała działalność 0,00 600 000,00

Dotacja celowa 

(bieżąca)
600 000,00

900
Gospodarka komunalna i 

ochrona środowiska
375 000,00

90001
Gospodarka ściekowa i 

ochrona wód
250 000,00

dotacja celowa 

(majątkowa)
250 000,00

90005
Ochrona powietrza 

atmosferycznego i klimatu
125 000,00

dotacja celowa 

(majątkowa)
125 000,00

921
Kultura i ochrona 

dziedzictwa narodowego
1 660 000,00 105 000,00

92109
Domy i ośrodki kultury, 

świetlice i kluby
1 405 000,00

dotacja podmiotowa 

(bieżąca)
1 405 000,00

92116 Biblioteki 255 000,00

dotacja podmiotowa 

(bieżąca)
255 000,00

92120
Ochrona zabytków i opieka 

nad zabytkami
100 000,00

dotacja celowa 

(bieżąca)
100 000,00

92195 Pozostała działalność 5 000,00

dotacja celowa 

(bieżąca)
5 000,00

926 Kultura fizyczna i sport 188 000,00

92605
Zadania w zakresie kultury 

fizycznej i sportu
188 000,00

dotacje celowe 

(bieżące)
188 000,00

Razem 2 732 736,00 1 433 000,00

OGÓŁEM DOTACJE 4 165 736,00

w tym:

dotacje podmiotowe 1 660 000,00

dotacje przedmiotowe 125 490,00

dotacje celowe 2 380 246,00

w tym:

dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących 1 355 246,00

dotacje celowe inwestycyjne 1 025 000,00



Projekt 

 

UCHWAŁA NR XXVII/    /21 

RADY GMINY WIEPRZ 

z dnia 11 października 2021  

 

 

 

w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2026 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 

jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 713  i art. 226, art. 227, art. 228 art. 230 ust. 6 ustawy  

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305  

z późn. zm.) 

 

 

Rada Gminy Wieprz uchwala, co następuje: 

 

§ 1  

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Wieprz Nr XX/170/20 z dnia 17 grudnia 2020r. 

otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

 § 2  

Wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć w treści załącznika Nr 2 do Uchwały Rady 

Gminy Wieprz Nr XX/170/20 z dnia 17 grudnia 2020r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 

2 do niniejszej uchwały. 

 

 § 3  

Objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wieprz w treści 

załącznika nr 3 do Uchwały Rady Gminy Wieprz Nr XX/170/20 z dnia 17 grudnia 2020r. 

otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały 

§ 4  

Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 
 



kwoty w zł

L.p. Nazwa i cel
Jednostka

odpowiedzialna lub
koordynująca

Okres realizacji

Łączne nakłady
finansowe

Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025

Od Do

1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 14 929 255,57 7 075 241,07 4 701 998,00 57 420,00 0,00 0,00

1.a - wydatki bieżące 10 369 755,57 4 436 741,07 4 301 998,00 57 420,00 0,00 0,00

1.b - wydatki majątkowe 4 559 500,00 2 638 500,00 400 000,00 0,00 0,00 0,00

1.1
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa
w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z
tego:

3 606 309,57 1 172 985,64 843 895,00 57 420,00 0,00 0,00

1.1.1 - wydatki bieżące 3 593 809,57 1 160 485,64 843 895,00 57 420,00 0,00 0,00

1.1.1.1
Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony
powietrza dla województwa małopolskiego

Urząd Gminy 2016 2023 257 094,00 55 507,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.2
Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla
osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi -

Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej

2019 2023 973 943,00 287 655,00 223 895,00 57 420,00 0,00 0,00

1.1.1.3 Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w GOPS Wieprz -
Gminny Ośrodek

Pomocy Społecznej
2019 2021 419 479,00 146 783,07 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.4
Utworzenie Dziennego Domu Opieki i Aktywizacji osób
niesamodzielnych na terenie Gminy Wieprz -

Urząd Gminy 2020 2022 1 943 293,57 670 540,57 620 000,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2 - wydatki majątkowe 12 500,00 12 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.1
Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla
osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi -

Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej

2019 2023 12 500,00 12 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego 11 322 946,00 5 902 255,43 3 858 103,00 0,00 0,00 0,00

1.3.1 - wydatki bieżące 6 775 946,00 3 276 255,43 3 458 103,00 0,00 0,00 0,00

1.3.1.1
Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji na rzecz aktywizacji edukacyjnej
osób dorosłych 2 -

Urząd Gminy 2020 2022 250 000,00 203 412,43 5 000,00 0,00 0,00 0,00

1.3.1.2
Zmiany Nr 5 studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego
gminy Wieprz -

Urząd Gminy 2020 2021 20 500,00 20 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.1.3
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy
Wieprz -

Urząd Gminy 2021 2022 6 453 146,00 3 010 043,00 3 443 103,00 0,00 0,00 0,00

1.3.1.4 Prowadzenie audytu  - Urząd Gminy 2021 2022 12 300,00 12 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.1.5
Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania
balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag -

Urząd Gminy 2021 2022 40 000,00 30 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2 - wydatki majątkowe 4 547 000,00 2 626 000,00 400 000,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2.1
Budowa oraz przebudowa drogi powiatowej nr 1743K w gminach
Andrychów i Wieprz, stanowiącej bezpośrednie połączenie z
istniejącymi i planowanymi terenami inwestycyjnymi -

Urząd Gminy 2018 2021 1 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2.2 Budowa sali gimnastycznej przy ZSP we Frydrychowicach - Urząd Gminy 2020 2021 2 966 000,00 1 665 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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L.p. Limit 2026
Limit

zobowiązań

1 0,00 11 834 659,07

1.a 0,00 8 796 159,07

1.b 0,00 3 038 500,00

1.1 0,00 2 074 300,64

1.1.1 0,00 2 061 800,64

1.1.1.1 0,00 55 507,00

1.1.1.2 0,00 568 970,00

1.1.1.3 0,00 146 783,07

1.1.1.4 0,00 1 290 540,57

1.1.2 0,00 12 500,00

1.1.2.1 0,00 12 500,00

1.2 0,00 0,00

1.2.1 0,00 0,00

1.2.2 0,00 0,00

1.3 0,00 9 760 358,43

1.3.1 0,00 6 734 358,43

1.3.1.1 0,00 208 412,43

1.3.1.2 0,00 20 500,00

1.3.1.3 0,00 6 453 146,00

1.3.1.4 0,00 12 300,00

1.3.1.5 0,00 40 000,00

1.3.2 0,00 3 026 000,00

1.3.2.1 0,00 300 000,00

1.3.2.2 0,00 1 665 000,00
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L.p. Nazwa i cel
Jednostka

odpowiedzialna lub
koordynująca

Okres realizacji

Łączne nakłady
finansowe

Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025

Od Do

1.3.2.3
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej ul. Beskidzka (działki
2609/15, 2609/19) -

Gminny Zakład
Gospodarki Ściekowej w

Wieprzu
2020 2021 20 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2.4 Rozbudowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej ul. Kościelna  -
Gminny Zakład

Gospodarki Ściekowej w
Wieprzu

2020 2021 106 000,00 106 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2.5
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej ul. Beskidzka (działka
1291/16) -

Gminny Zakład
Gospodarki Ściekowej w

Wieprzu
2020 2021 155 000,00 145 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2.6 Budowa oczyszczalni ścieków dla ZSP w Gierałtowicach - Urząd Gminy 2021 2022 0,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2.7 Przebudowa drogi gminnej Nr G000001 w miejscowości Wieprz - Urząd Gminy 2021 2022 0,00 400 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00
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L.p. Limit 2026
Limit

zobowiązań

1.3.2.3 0,00 10 000,00

1.3.2.4 0,00 106 000,00

1.3.2.5 0,00 145 000,00

1.3.2.6 0,00 300 000,00

1.3.2.7 0,00 500 000,00
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Projekt 

       Załącznik Nr 3 do uchwały  

       Rady Gminy Wieprz Nr XXVII/    /21 

       z dnia 11 października 2021 

 

 

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej  

na lata 2021 - 2026 Gminy Wieprz 

 

 

Uwagi ogólne: 

 

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021 – 2026 przyjęto wzrost ogólnych kwot 

dochodów i wydatków uwzględniając prognozy podstawowych wskaźników 

makroekonomicznych w latach 2021 – 2026.  W roku 2021 przyjęto dane zgodnie  

z budżetem Gminy  Wieprz na 2021 rok. 

 

Dochody: 

 

Dochody bieżące zaplanowano na rok 2021 zgodnie z uchwałą budżetową na 2021r. Natomiast 

dochody na lata następne począwszy od roku 2022 zaplanowano uwzględniając  możliwe do 

uzyskania w kolejnych latach środki zgodnie z informacją otrzymaną od Ministra Finansów oraz 

wskaźników inflacji publikowanych przez GUS jak również przewidywanym wzrostem dochodów 

w związku ze wzrostem ilości podmiotów gospodarczych funkcjonujących na terenie gminy 

Wieprz oraz przy uwzględnieniu możliwości pozyskania środków zewnętrznych. Prognozując 

wielkość dochodów gminy na lata 2021 – 2026 w związku  

z rozwijającym się sektorem przemysłowo-usługowym wzięto również pod uwagę wzrost 

udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Prognoza dochodów uwzględnia również 

wzrost podatku od nieruchomości biorąc pod uwagę wydane decyzje dotyczące pozwoleń na 

budowę nieruchomości.  

Dochody bieżące zakwalifikowano do poszczególnych grup zgodnie z wytycznymi Ministerstwa 

Finansów. 

Dochody majątkowe zaplanowano na podstawie informacji z referatu Inwestycji i Ochrony 

Środowiska. Źródłem dochodów majątkowych są wpływy ze sprzedaży majątku Gminy. 

Planowana  w 2021r. sprzedaż nieruchomości położonych na terenie sołectwa Wieprz - działki  

zabudowane wraz z udziałem w drodze (planowana kwota 100.000,00 zł).  

 W dochodach majątkowych zaplanowano dochody z tytułu dotacji na realizację zadań 

majątkowych, w tym z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. W tej 

pozycji jest zaplanowana dotacja na realizację zadania pn.: „Budowa wiat przy Centrum 

Biblioteczno - Informatycznym w Wieprzu" oraz "Budowa ogólnodostępnych miejsc 

infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Wieprz". Zaplanowano również dochody majątkowe 

z tytułu dotacji na zadanie pn.: "Budowa sali gimnastycznej przy ZSP we Frydrychowicach". 

 

 

 

 

 



Wydatki: 

W Wieloletniej Prognozie Finansowej wydatki na rok 2021 wykazano zgodnie 

z uchwałą budżetową na rok 2021. Natomiast wydatki bieżące na lata kolejne poczynając od roku 

2022 zaplanowano uwzględniając wszystkie konieczne wydatki. Plany wydatków bieżących oraz 

majątkowych ze względu na znaczne zadłużenie gminy Wieprz zaplanowano oszczędnie, jednak z 

zabezpieczeniem środków na realizację koniecznych do wykonania zadań. W ramach wydatków 

bieżących nie pominięto zadań na które jest możliwość pozyskania środków zewnętrznych.   

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej 

prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów jak również 

planowanych do zawarcia. 

W ramach przedsięwzięć majątkowych wydatki zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane  

w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.  

W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych. Wydatki na obsługę długu 

zaplanowano na podstawie wyliczeń kosztów obsługi każdego źródła przychodu. Do obliczenia 

wysokości odsetek do zapłaty przyjęto wartości zgodnie z umowami oraz planowanym do 

zaciągnięcia kredytem w roku 2021, gdzie wysokość kosztów obsługi wyliczono  

w oparciu o wysokość oprocentowania z już zaciągniętymi kredytami. 

 

Przychody. 

Przychody realizowane w roku 2021 zaplanowano w postaci kredytu, który będzie przeznaczony 

na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu. Wprowadzono również przychody  

z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających  

z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami 

wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, dotyczące rozliczenia opłat za 

gospodarowanie odpadami oraz rozliczenie opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów 

alkoholowych. Wprowadzono również przychody jednostek samorządu terytorialnego  

z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację 

programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków. Dotyczy projektów: 

"Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób  

z niepełnosprawnościami sprzężonymi" oraz "Wdrożenie usprawnień organizacyjnych  

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wieprzu" 

Rozchody. 

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów oraz 

pożyczek.  

W 2021 roku planuje się spłatę trzech kredytów zaciągniętych w ABS w Andrychowie  oraz 

jednego w banku ING Bank Śląski. Wg harmonogramu spłata kredytów zaciągniętych w ABS 

w Andrychowie oraz w ING Bank Śląski następuje w kwartalnych ratach. Płatność odsetek od 

zaciągniętych kredytów również następuje w ratach kwartalnych. 

Rozchody zaplanowano również na spłatę pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW zgodnie  

z harmonogramem spłaty. WFOŚiGW udzielił gminie pożyczek przy czym trzy pożyczki  

z zakończeniem spłaty w 2021r. WFOŚiGW dokonał warunkowego umorzenia części udzielonych 

pożyczek, gdzie warunkiem umorzenia jest spłata pozostałych rat zgodnie z nowym 

harmonogramem.  

1. Na podstawie pisma ZP-LK-414-032/19 z dnia 30.10.2019r. umorzono 105.052,42 zł 

pożyczki Nr P/086/16/02, umorzenie ujęto w kwocie długu w roku 2021r.  

2. Na podstawie pisma ZP-LK-414-033/19 z dnia 30.10.2019r. umorzono 245.027,11 zł 

pożyczki Nr P/084/16/02, umorzenie ujęto w kwocie długu w roku 2021r. 



3. Na podstawie pisma ZP-LK-414-034/19 z dnia 30.10.2019r. umorzono 31.748,78 zł 

pożyczki Nr P/085/16/02, umorzenie ujęto w kwocie długu w roku 2021r.   

Po dokonaniu spłaty pożyczki Nr P/85/16/02, Nr P/084/16/02 oraz Nr P/086/16/02 dokonano 

umorzenia w kwocie 381.828,31zł, co ujęto w rozchodach budżetu gminy na rok 2021. 

W kwocie rozchodu zaplanowano również spłatę kredytu zaplanowanego do zaciągnięcia w roku  

2021. 

Spłatę kredytu zaciągniętego w roku 2021 zaplanowano w częściach kwartalnych  

w przeciągu pięciu lat począwszy od 2022 roku. Spłatę odsetek również zaplanowano  

w kwartalnych ratach.  

 

W rozchodach budżetu gminy uwzględniono możliwość udzielenia pożyczki, zaś po stronie  

przychodów zaplanowano wpływy ze spłaty tej pożyczki w roku 2022r. 
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Uchwała Nr ……/……/2021 
Rady Gminy Wieprz 

z dnia 11 października 2021 roku 
 
 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Wieprz 

 
 
Na podstawie art. 20, ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741 z późn. zm.) oraz art. 18, ust. 2, pkt. 5 usta-
wy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372), Rada Gmi-
ny Wieprz po stwierdzeniu braku naruszenia ustaleń Studium Uwarunkowań i Kierunków Zago-
spodarowania Przestrzennego Gminy Wieprz uchwalonego uchwałą Nr XXXV/327/2014 Rady 
Gminy Wieprz z dnia 30 czerwca 2014 roku, zmienionego uchwałą Nr IX/86/2015 Rady Gminy 
Wieprz z dnia 27 października 2015 roku, zmienionego uchwałą Nr IX/72/2019 Rady Gminy 
Wieprz z dnia 27 września 2019 roku, zmienionego uchwałą Nr XI/93/2019 Rady Gminy Wieprz 
z dnia 27 listopada 2019 roku uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wieprz w 

zakresie objętym uchwałą Nr VIII/64/19 Rady Gminy Wieprz z dnia 23 sierpnia 2019 roku. 

 

§ 2. 

W uchwale nr XXXVII/313/18 Rady Gminy Wieprz z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie uchwa-

lenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wieprz (Dz. Urz. Wojewódz-

twa Małopolskiego poz. 4014 z 5 czerwca 2018 roku), zmienionej uchwałą nr XIX/159/2020 

Rady Gminy Wieprz z dnia 28 października 2020 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwa-

lenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wieprz (Dz. Urz. Wojewódz-

twa Małopolskiego poz. 6845 z 6 listopada 2020 roku), wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 18, ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Wyznacza się tereny usług komercyjnych U2 oznaczone na rysunku planu symbo-

lami: 1U2.1 - 1U2.4, 2U2.1, 3U2.1, 4U2.1 - 4U2.2, 6U2.1 - 6U2.24 z przeznaczeniem 

podstawowym pod zabudowę usługową z zakresu obsługi ludności, rzemiosła i produkcji 

nieuciążliwej.”; 

2) w § 18, ust. 3, pkt 3a otrzymuje brzmienie: 

„3a) maksymalna intensywność zabudowy dla terenów oznaczonych na rysunku planu 

symbolami 3U2.1 i 6U2.6 nie większa niż 0,5;”; 

3) w § 18, ust. 3, pkt 5a otrzymuje brzmienie: 

„5a) maksymalna powierzchnia zabudowy: nie większa niż 40 % powierzchni działki bu-

dowlanej, z zastrzeżeniem pkt 5a;”; 

„5a) maksymalna powierzchnia zabudowy dla terenów oznaczonych na rysunku planu 

symbolami 3U2.1 i 6U2.6: nie większa niż 50 % powierzchni działki budowlanej;”; 

4) w § 18, ust. 3, pkt 6a otrzymuje brzmienie: 

„6a) pozostawienie powierzchni biologicznie czynnej w terenach oznaczonych na rysunku 

planu symbolami 3U2.1 i 6U2.6 na minimum 20 % powierzchni działki;”; 

5) w § 18, ust. 4, pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) wysokość budynków usługowych i usługowo-mieszkaniowych nie większa niż 12,0 m, 

z zastrzeżeniem pkt 3a;”; 

6) w § 18, ust. 4, po pkt 3 dodaje się punkt „3a” o następującym brzmieniu: 

„3a) wysokość budynków usługowych i usługowo-mieszkaniowych w terenie oznaczonym 

na rysunku planu symbolem 3U2.1 nie większa niż 15,0 m;”; 
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7) w § 18, ust. 4, pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) wysokość budynków usługowo-produkcyjnych i produkcyjnych nie większa niż 14,0 m, 

z zastrzeżeniem pkt 4a;”; 

8) w § 18, ust. 4, po pkt 4 dodaje się punkt „4a” o następującym brzmieniu: 

„4a) wysokość budynków usługowo-produkcyjnych i produkcyjnych w terenie oznaczo-

nym na rysunku planu symbolem 3U2.1 nie większa niż 15,0 m;”; 

9) w § 18, ust. 4, pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5) wysokość budynków gospodarczych oraz obiektów składowych i magazynowych nie 

większa niż 10,0 m, z zastrzeżeniem pkt 5a;”; 

10) w § 18, ust. 4, po pkt 5 dodaje się punkt „5a” o następującym brzmieniu: 

„5a) wysokość budynków gospodarczych oraz obiektów składowych i magazynowych w 

terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 3U2.1 nie większa niż 15,0 m;”; 

11) w § 18, ust. 4, pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„6) wysokość garaży nie większa niż 9,0 m, z zastrzeżeniem pkt 6a;”; 

12) w § 18, ust. 4, po pkt 6 dodaje się punkt „6a” o następującym brzmieniu: 

„6a) wysokość garaży w terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 3U2.1 nie 

większa niż 15,0 m;”; 

13) w § 18, ust. 4, pkt 9 otrzymuje brzmienie: 

„9) dachy nowych budynków usługowych i usługowo-mieszkaniowych należy wznosić ja-

ko dwuspadowe lub wielospadowe, z dopuszczalnymi przyczółkami i naczółkami, o sy-

metrycznym kącie nachylenia głównych połaci 250 – 500, z zastrzeżeniem pkt 9a;”; 

14) w § 18, ust. 4, po pkt 9 dodaje się punkt „9a” o następującym brzmieniu: 

„9a) dachy nowych budynków usługowych i usługowo-mieszkaniowych w terenie ozna-

czonym na rysunku planu symbolem 3U2.1 należy wznosić jako dwuspadowe lub wielo-

spadowe, z dopuszczalnymi przyczółkami i naczółkami, o symetrycznym kącie nachyle-

nia głównych połaci 250 – 500, z dopuszczeniem innej formy dachu, w tym dachu łukowe-

go lub płaskiego;”; 

15) w § 18, ust. 4, pkt 10 otrzymuje brzmienie: 

„10) dachy nowych budynków usługowo-produkcyjnych, produkcyjnych, składowych, ma-

gazynowych, gospodarczych i garaży należy wznosić jako dwuspadowe lub wielospado-

we, z dopuszczalnymi przyczółkami i naczółkami, o symetrycznym kącie nachylenia 

głównych połaci 150 – 500, z dopuszczeniem innej formy dachu, w tym dachu płaskiego, z 

zastrzeżeniem pkt 10a;”; 

16) w § 18, ust. 4, po pkt 10 dodaje się punkt „10a” o następującym brzmieniu: 

„10a) dachy nowych budynków usługowo-produkcyjnych, produkcyjnych, składowych, 

magazynowych, gospodarczych i garaży w terenie oznaczonym na rysunku planu symbo-

lem 3U2.1 należy wznosić jako dwuspadowe lub wielospadowe, z dopuszczalnymi przy-

czółkami i naczółkami, o symetrycznym kącie nachylenia głównych połaci 150 – 500, z 

dopuszczeniem innej formy dachu, w tym dachu łukowego lub płaskiego;”; 

17) w § 18, ust. 4, pkt 11 otrzymuje brzmienie: 

„11) w przypadku nadbudowy, przebudowy i rozbudowy budynków usługowych i usługo-

wo-mieszkaniowych dopuszcza się kontynuację istniejącej formy dachu lub budowę da-

chu zgodnie z ustaleniami pkt. 9, z zastrzeżeniem pkt 11a;”; 

18) w § 18, ust. 4, po pkt 11 dodaje się punkt „11a” o następującym brzmieniu: 

„11a) w przypadku nadbudowy, przebudowy i rozbudowy budynków usługowych i usłu-

gowo-mieszkaniowych w terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 3U2.1 do-

puszcza się kontynuację istniejącej formy dachu lub budowę dachu zgodnie z ustaleniami 

pkt. 9a;”; 

19) w § 18, ust. 4, pkt 12 otrzymuje brzmienie: 

„12) w przypadku nadbudowy, przebudowy i rozbudowy budynków usługowo-

produkcyjnych, produkcyjnych, składowych, magazynowych, gospodarczych i garaży do-
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puszcza się kontynuację istniejącej formy dachu lub budowę dachu zgodnie z ustaleniami 

pkt. 10, z zastrzeżeniem pkt 12a;”; 

20) w § 18, ust. 4, po pkt 12 dodaje się punkt „12a” o następującym brzmieniu: 

„12a) w przypadku nadbudowy, przebudowy i rozbudowy budynków usługowo-

produkcyjnych, produkcyjnych, składowych, magazynowych, gospodarczych i garaży w 

terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 3U2.1 dopuszcza się kontynuację ist-

niejącej formy dachu lub budowę dachu zgodnie z ustaleniami pkt. 10a;”. 

 

§ 3. 

Integralną częścią niniejszej uchwały są: 

1) załącznik graficzny, rysunek zmiany planu „Przeznaczenie i zasady zagospodarowania 

terenu” w skali 1:2000, stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały, składający się z 

dwóch arkuszy; 

2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany miejsco-

wego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wieprz, stanowiące Załącznik Nr 2 

do niniejszej uchwały; 

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w zmianie miejscowego planu zagospo-

darowania przestrzennego gminy Wieprz, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z prze-

pisami o finansach publicznych, stanowiące Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały; 

4) dane przestrzenne, stanowiące Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały. 

 

§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wieprz. 

 

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Małopolskiego. 

 



UZASADNIENIE 

ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO GMINY WIEPRZ (W ZAKRESIE 

PRZEZNACZENIA TERENU POD DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ 
W MIEJSCOWOŚCI GIERAŁTOWICZKI) 

 

Omawiana zmiana planu, w zakresie przeznaczenia terenu pod działalność 

usługową w miejscowości Gierałtowiczki, dotyczy Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wieprz uchwalonego Uchwałą Nr 

XXXVII/313/2018 Rady Gminy Wieprz z dnia 30 maja 2018 r. (Dz. Urz. Województwa 

Małopolskiego, poz. 4014 z 5 czerwca 2018 roku), zmienionego uchwałą Nr 

XIX/159/2020 Rady Gminy Wieprz z dnia 28 października 2020 roku zmieniającą 

uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Wieprz (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego poz. 6845 z 6 

listopada 2020 roku). 

Główną przesłanką zmiany planu jest konieczność przeznaczenia terenu pod 

zabudowę usługową (w zakresie usług komercyjnych) położonego w miejscowości 

Gierałtowiczki, związaną z funkcjonowaniem i świadczonymi usługami w ramach 

działalności związanej z lotnictwem w tej miejscowości. 

W zmianie planu uwzględniono stan prawny gruntów – stosunki własnościowe oraz 

istniejące zainwestowanie na obszarach objętych tą zmianą a także uwzględniono 

możliwości rozbudowy systemów infrastruktury technicznej i stan funkcjonowania 

systemu komunikacyjnego gminy. 

Niniejsza zmiana planu przyczyni się w przyszłości do znacznego wzrostu 

przychodów budżetu gminy. 

Przedmiotowa zmiana planu jest zgodna z obecnie obowiązującym Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wieprz. 
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       Załącznik nr 2 
       do Uchwały Nr ……/……/2021 
       Rady Gminy Wieprz 
       z dnia 11 października 2021 r. 
 
 

Rozstrzygnięcie 
o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Wieprz 

 
 

Na podstawie art. 20, ust. 1, w związku z art. 17, pkt 14 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741 z 

późn. zm.) Rada Gminy Wieprz stwierdza, co następuje: 

1. Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 

Wieprz (w zakresie przeznaczenia terenu pod działalność usługową w miejsco-

wości Gierałtowiczki) był wyłożony do wglądu publicznego w okresie od 8 lipca 

2021 roku do 5 sierpnia 2021 roku. 

2. W dniu 5 sierpnia 2021 roku odbyła się dyskusja publiczna nad przyjętymi w pro-

jekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 

Wieprz (w zakresie przeznaczenia terenu pod działalność usługową w miejsco-

wości Gierałtowiczki) rozwiązaniami. 

3. W terminie wyznaczonym na składanie uwag do projektu zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wieprz (w zakresie przeznacze-

nia terenu pod działalność usługową w miejscowości Gierałtowiczki), to jest do 

dnia 19 sierpnia 2021 roku, nie wpłynęły żadne uwagi. 
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       Załącznik nr 3 
       do Uchwały Nr ……/……/2021 
       Rady Gminy Wieprz 
       z dnia 11 października 2021 r. 
 
 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w zmianie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wieprz (w zakresie prze-
znaczenia terenu pod działalność usługową w miejscowości Gierałtowicz-
ki), inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań 
własnych gminy oraz zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o 

finansach publicznych 
 
 

Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-

spodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741 z późn. zm.) rozstrzyga się o 

sposobie realizacji, zapisanych w zmianie miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego gminy Wieprz (w zakresie przeznaczenia terenu pod działalność usłu-

gową w miejscowości Gierałtowiczki), inwestycji z zakresu infrastruktury technicz-

nej, które należą do zadań własnych gminy, przyjmując zasady ich finansowania zgod-

nie z przepisami o finansach publicznych. 

Środki na realizację inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących 

do zadań własnych gminy, będą pochodzić z budżetu gminy oraz będą pozyskiwane w 

ramach funduszy strukturalnych i funduszu spójności. Starania o pozyskanie środków z 

funduszy strukturalnych, z funduszu spójności oraz w miarę możliwości z innych źródeł 

będą prowadzone samodzielnie przez gminę. 

Realizacja inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań 

własnych gminy, prowadzona będzie we współdziałaniu z innymi podmiotami publicz-

nymi i prywatnymi działającymi i inwestującymi na terenie gminy, tak aby optymalizo-

wać wydatki publiczne, np. poprzez budowę infrastruktury technicznej w trakcie budo-

wy lub przebudowy dróg, bądź innych inwestycji realizowanych na obszarze gminy. 

Jako główne zasady kolejności realizacji infrastruktury technicznej, należącej do 

zadań własnych gminy, przyjmuje się uwzględnienie interesu publicznego oraz rachun-

ku ekonomicznego liczonego wielkością poniesionych nakładów na 1 mieszkańca, któ-

ry będzie korzystał z realizowanej infrastruktury. 

 



Uchwała nr XXVI//2021 

Rady Gminy Wieprz                                                                                                                         
z dnia 11 października 2021 r. 

 
 
w sprawie: uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy 

Wieprz na lata 2021- 2024. 
 

Na podstawie z art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2020 r. 
poz. 2028) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze  zm.) 

 
Rada Gminy Wieprz uchwala, co następuje: 

§ 1. 
 

Uchwala się "Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieprz na lata 2021  - 2024"                 
o treści jak w załączniku do uchwały.  

 

§ 2. 
 

Traci moc uchwała nr XX/172/2020 Rady Gminy Wieprz z dnia 17 grudnia 2020r. 
w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Wieprz na lata 
2021- 2024.  

 
§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wieprz. 

 

§ 4. 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH NA LATA 2021 – 2024  

W ZAKRESIE PLANU ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH 
 

 
 

 
 

l.p Zadanie 
(nazwa) 

Krótka charakterystyka 

zadania 

Źródła 
finansowania 

Planowane nakłady do 
poniesienia w tys. zł 

Ogółem    

2021 - 
2024 

    2021 2022 2023 2024  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Rozbudowa sieci 

wodociągowej w Wieprzu, ul. 

Beskidzka etap 2 

Zakończenie budowy sieci 

wodociągowej DN 110mm PE w 

obrębie ul. Beskidzkiej 

Środki własne zakładu 
 

Środki z budżetu Gminy 

Wieprz 

15 

 
8 

    

23 

2 Rozbudowa sieci 

wodociągowej we 

Frydrychowicach ul. 

Bukowa , ul. Kasztanowa, 

etap 2 

Zakończenie budowy sieci 

wodociągowej DN 110mm PE , 

obustronne włączenie do sieci 

wodociągowej będącej w 

eksploatacji 

Środki własne zakładu 
 

 

 
Środki z budżetu Gminy 

Wieprz 

14,5 

 

 

 
42 

    

56,5 

3 Rozbudowa sieci 

wodociągowej w 

miejscowości  

Gierałtowice  ul. Beskidzka, 

Wieprz 

Wykonanie         dokumentacji 

projektowej wraz z zezwoleniami 

na realizację inwestycji, oraz 

budowa sieci wodociągowej 

 
Środki własne 

zakładu 

 
 

   10,5 

 
 

40 

   
 

50,5 

4 Rozbudowa sieci wodociągowej 

w Gierałtowicach i 

Gierałtowiczkach, 

os. Sikora 

Opracowanie dokumentacji 

Rozbiórka istniejącej sieci 

wodociągowej DN 75mm PCV, 

budowa nowej sieci DN 110mm 

PE 

Środki własne 
zakładu 

 

20 

 

30 

 

40 

 

40 

 

130 

5 Budowa zbiornika wody i 

przepompowni z instalacjami. 

Rozbiórka zbiornika wieżowego 

w Gierałtowicach dz.nr 848/16. 

Opracowanie dokumentacji z 

uzyskaniem pozwolenia na 

budowę i rozbiórkę. 

Środki  z budżetu 
Gminy Wieprz 

 

 

 

45 

   

45 

6 Budowa urządzenia wodnego 

w miejscowości                                     Gierałtowice 

ul. Dworska 

Budowa rurociągu kanalizacji, 

studni i wylotu wód popłucznych  z 

SUW Gierałtowice do potoku 

Wieprzówka 

Środki własne 

zakładu 

   

     50 

  
50 



7 Rozbudowa sieci 

wodociągowej w 

miejscowości Nidek, ul 

Słoneczna 

Wykonanie dokumentacji 

projektowej wraz z 

zezwoleniami na realizację 

inwestycji oraz budowa sieci 

wodociągowej 

 

Środki z budżetu 

Gminy 

Wieprz 

  

20 

 

20 

 

 

30 
 

70 

8 Rozbudowa i 

modernizacja 

systemu 

monitoringu 

obiektów 

wodociągowych 

Rozbudowa monitoringu 

technologicznego 

przepompowni wody w Nidku, 

ul. Św. Szymona i 

przepompowni wody we 

Frydrychowicach, ul. 

Wadowicka, rozszerzenie 

monitoringu w SUW 

Gierałtowice 

 

Środki własne 
zakładu 

   

25 

  

25 

9 Modernizacja 

strefowych studni 

wodomierzowych 

Rozbiórka istniejących studni i 

ich technologii, budowa 

nowych studni z montażem 

nowego uzbrojenia 

technologiczno-pomiarowego 

 
Środki własne   

zakładu 

    

60 
 

60 

10 Budowa paneli 

fotowoltaicznych w 

miejscowości 

Gierałtowice, ul. 

Dworska 11 

Budowa paneli 

fotowoltaicznych na Stacji 

Uzdatniania Wody w 

Gierałtowicach , zwiększenie 

produkcji energii elektrycznej z 

mikroinstalacji fotowoltaicznej 

 

Środki z budżetu 

Gminy 

Wieprz 

   

60 

  

60 

11 System zdalnego 

odczytu wskazań 

wodomierzy 

Wprowadzenie systemu 

umożliwiającego zdalny odczyt 

wodomierzy 

Środki z budżetu 

Gminy 

Wieprz 

    
60 

 

60 

                                                                Suma wydatków w tys. 
                                                                     w tym : 

                                                              Środki własne zakładu 

 

                                                     Środki z budżetu Gminy Wieprz 

  110 
 

   60 
 

   50 

135 
 

70 

 
65 

195 
 

115 

 
80 

 190 
 

100 
 

90 

630 
 

345 

 
285 

 

 
 

 
 
 



Uchwała nr XXVII/   /2021                                                                                                    

Rady Gminy Wieprz                                                                                                                         
z dnia 11 października 2021 r. 

 

 

w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń 
wodociągowych na lata 2021-2024” 
 

Na podstawie z art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 
2028) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) 
 

Rada Gminy Wieprz uchwala, co następuje: 
 

§ 1. 
 

Uchwala się „Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych będących                     
w posiadaniu  Gminnego Zakładu Wodociągów w Wieprzu na lata 2021-2024”  

w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 
 

§ 2. 

 
Traci moc uchwała Rady Gminy Wieprz nr XX/173/2020 z dnia 17 grudnia 2020r.  

w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń 
wodociągowych na lata 2021-2024 . 

 

§ 3. 
 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wieprz. 

 
§ 4. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik  

do uchwały Rady 

Gminy Wieprz nr …. 

z dnia...................roku 

 

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI 

URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH GMINNEGO ZAKŁADU 

WODOCIĄGÓW W WIEPRZU NA LATA 2021-2024 

I. WPROWADZENIE 

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych będących w posiadaniu 

Gminnego Zakładu Wodociągów w Wieprzu na lata 2021-2024 zaktualizowano zgodnie z art. 21 

ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 

ścieków. W ramach aktualizacji dostosowano zakres planowanych inwestycji do aktualnych 

potrzeb oraz możliwości finansowych zakładu. 

Niniejszy plan jest podstawowym dokumentem wyznaczającym kierunek działań 

modernizacyjno – inwestycyjnych Gminnego Zakładu Wodociągów w Wieprzu na lata 2021-2024 

w zakresie urządzeń wodociągowych będących w posiadaniu zakładu. 

Obowiązek sporządzenia i aktualizowania wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń 

wodociągowych wynika z przepisów ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym 

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. 

Zgodnie z przepisem art. 21 wyżej wskazanej ustawy, plan ten określa, w szczególności: 

1) planowany zakres usług wodociągowych; 

2) przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach; 

3) przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody. 

4) nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach; 

5) sposoby finansowania planowanych inwestycji. 

Opracowany plan wpisuje się w przedmiotowe zadania określone statutem GZW Wieprz i jest 

zgodny ze Strategią Rozwoju Gminy Wieprz. 

Plan ma charakter otwarty i może być uzupełniany i korygowany w zakresie zmian rzeczowych, 

finansowych i czasowych planowanych przedsięwzięć, których wcześniej nie można było 

przewidzieć. 

 

II. PLANOWANY ZAKRES USŁUG WODOCIĄGOWYCH 

Przedmiotem działalności Gminnego Zakładu Wodociągów w Wieprzu jest: 



1) realizacja zbiorowego zaopatrzenia w wodę odbiorców na terenie Gminy Wieprz, na terenie 

miejscowości Głębowice zgodnie z udzielonym zezwoleniem Wójta Gminy Osiek oraz na 

terenie miejscowości Radocza zgodnie z zezwoleniem Wójta Gminy Tomice; 

2) pobór i uzdatnianie wody surowej do jakości zgodnej z normami polskimi i Unii Europejskiej; 

3) ochrona posiadanych ujęć wody i ich racjonalna eksploatacja; 

4) eksploatacja, konserwacja i remonty urządzeń wodociągowych; 

5) opracowywanie planów i programów rozbudowy urządzeń wodociągowych i ich realizacja; 

6) wydawanie ogólnych i technicznych warunków podłączeń do posiadanej sieci wodociągowej, 

7) zawieranie umów z odbiorcami, fakturowanie i pobieranie opłat za świadczone usługi. 

 

Podstawowymi celami „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na 

lata 2021 - 2024" są: realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych mających na celu  utrzymania 

ciągłości  dostaw wody, poszerzanie zakresu świadczonych usług oraz poprawa ich standardów 

jakościowych. 

III. PRZEDSIĘWZIĘCIA ROZWOJOWO - MODERNIZACYJNE W LATACH 2021-2024 

W ramach planu przewiduje się realizację następujących zadań: 

1. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wieprz ul. Beskidzka- 2 etap. 

2. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Frydrychowice ul. Bukowa, 

Kasztanowa- 2 etap. 

3. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gierałtowice ul. Beskidzka , Wieprz. 

4. Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Gierałtowice, Gierałtowiczki osiedle 

Sikora. 

5. Budowa zbiornika wody i przepompowni z instalacjami. Rozbiórka zbiornika wieżowego 

w Gierałtowicach dz. nr 848/16. 

6. Budowa urządzenia wodnego do wprowadzenia do potoku Wieprzówka wód popłucznych 

pochodzących ze stacji uzdatniania wody na ujęciu wody w Gierałtowicach. 

7. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Nidek ul. Słoneczna. 

8. Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu obiektów wodociągowych. 

9. Modernizacja strefowych studni wodomierzowych. 

10. Budowa paneli fotowoltaicznych na stacji uzdatniania wody w miejscowości Gierałtowice. 

11. System zdalnego odczytu wskazań wodomierzy. 

Zestawienie planowanych przedsięwzięć rozwojowo–modernizacyjnych na lata 2021-2024 

przedstawia załączona tabela. Przedstawione w tabeli kwoty wyrażają wartości netto 

planowanych nakładów do poniesienia w kolejnych latach realizacji planu. Część zadań 

planowana jest na kilkuletni okres realizacji, stąd niektóre zadania pojawiają się w kolejnych 

latach planu. 



IV. PRZEDSIĘWZIĘCIA RACJONALIZUJĄCE ZUŻYCIE WODY I PRZEWIDYWANE EFEKTY 

PLANU. 

Wszystkie zaplanowane zadania rozwojowo-modernizacyjne zmierzają do dalszego 

racjonalizowania działań zakładu w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę odbiorców 

świadczonych usług poprzez: 

 ograniczenie strat wody /wymiana zużytych technologicznie rurociągów sieciowych, 

dobór odpowiednich materiałów, z których wykonane są nowe sieci wodociągowe i jej 

uzbrojenie, ciągłość monitorowania dobowej produkcji wody i jej parametrów/; 

 doskonalenie dystrybucji wody  za pomocą minimalizacji skutków awarii na sieciach 

wodociągowych; 

 racjonalizacja płukania filtrów i zrzutu wód popłucznych; 

 utrzymanie stałego ciśnienia wody w sieci i minimalizacja uderzeń hydraulicznych oraz 

dostosowanie wielkości produkcji wody do wielkości rozbioru wody; 

 zmniejszenie zużycia energii elektrycznej  prowadzonych procesów technologicznych. 

 

V. NAKŁADY INWESTYCYJNE W LATACH 2021 – 2024.  

Planowane nakłady na rozwój i modernizację urządzeń wodociągowych w latach 2021 - 

2024 wynoszą ogółem 630.000 zł. Z uwagi na brak wartości kosztorysowych wymagane 

nakłady zostały oszacowane na podstawie wcześniej zrealizowanych inwestycji wodociągowych. 

Przyjęte nakłady mogą być w trakcie realizacji planu korygowane i zmieniane  z przyczyn 

niezależnych od zakładu. 

W poszczególnych latach obowiązywania „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji 

urządzeń wodociągowych na lata 2021 - 2024"  planuje się następujące nakłady: 

rok 2021 = 110 tys. zł; rok 2022 = 135 tys. zł; rok 2023 = 195 tys. zł, 

rok 2024 =190 tys.zł 

VI. SPOSOBY FINANSOWANIA PLANOWANYCH INWESTYCJI 

„Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na lata 2021-2024" 

przewiduje sfinansowanie zadań objętych planem ze środków własnych zakładu oraz  

pochodzących z budżetu Gminy Wieprz.  

W przypadku wystąpienia możliwości pozyskania środków z innych zewnętrznych  źródeł 

finansowania  zostaną podjęte działania zmierzające do zmiany źródła sfinansowania inwestycji . 

 

 

 



Uzasadnienie do 

uchwały nr      / /2021 

Rady Gminy Wieprz  
z dnia 11 października 2021 r. 

 
 

Zgodnie z art. 21 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu 

w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 ), zwanej dalej 

„ustawą”, Gminny Zakład Wodociągów w Wieprzu opracowuje, a następnie  przedkłada Wójtowi 

Gminy Wieprz wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych będących w jego 

posiadaniu. 

Plan został opracowany zgodnie z wymogami zawartymi w art. 21 ust. 2 ustawy. 

Przedłożony plan jest zgodny z kierunkami rozwoju Gminy Wieprz oraz z ustaleniami 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Wszystkie przedstawione w planie inwestycje i przedsięwzięcia modernizacyjne mają na 

celu stworzenie korzystniejszych warunków do realizacji świadczonych usług dostawy wody                

i podnoszenia ich standardów jakościowych. 

Biorąc pod uwagę powyższe, podjęcie uchwały jest celowe i uzasadnione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH NA LATA 2021 – 2024  
 

 
 

l.p Zadanie 
(nazwa) 

Krótka charakterystyka 

zadania 

Źródła 
finansowania 

Planowane nakłady do 
poniesienia w tys. zł 

Ogółem    

2021 - 
2024 

    2021 2022 2023 2024  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Rozbudowa sieci 

wodociągowej w Wieprzu, ul. 

Beskidzka etap 2 

Zakończenie budowy sieci 

wodociągowej DN 110mm PE w 

obrębie ul. Beskidzkiej 

Środki własne zakładu 
 

Środki z budżetu Gminy 

Wieprz 

15 

 

8 

    

23 

2 Rozbudowa sieci 

wodociągowej we 

Frydrychowicach ul. 

Bukowa , ul. Kasztanowa, 

etap 2 

Zakończenie budowy sieci 

wodociągowej DN 110mm PE , 

obustronne włączenie do sieci 

wodociągowej będącej w 

eksploatacji 

Środki własne zakładu 
 

 

 
Środki z budżetu Gminy 

Wieprz 

14,5 

 

 
 

42 

    

56,5 

3 Rozbudowa sieci 

wodociągowej w 

miejscowości  

Gierałtowice  ul. Beskidzka, 

Wieprz 

Wykonanie         dokumentacji 

projektowej wraz z zezwoleniami 

na realizację inwestycji, oraz 

budowa sieci wodociągowej 

 
Środki własne 

zakładu 

 
 

   10,5 

 
 

40 

   
 

50,5 

4 Rozbudowa sieci wodociągowej 

w Gierałtowicach i 

Gierałtowiczkach, 

os. Sikora 

Opracowanie dokumentacji 

Rozbiórka istniejącej sieci 

wodociągowej DN 75mm PCV, 

budowa nowej sieci DN 110mm 

PE 

Środki własne 

zakładu 
 

20 

 

30 

 

40 

 

40 

 

130 

5 Budowa zbiornika wody i 

przepompowni z instalacjami. 

Rozbiórka zbiornika wieżowego 

w Gierałtowicach dz.nr 848/16. 

Opracowanie dokumentacji z 

uzyskaniem pozwolenia na 

budowę i rozbiórkę. 

Środki  z budżetu 

Gminy Wieprz 
 

 

 

45 

   

45 

6 Budowa urządzenia wodnego 

w miejscowości  Gierałtowice 

ul. Dworska 

Budowa rurociągu kanalizacji, 

studni i wylotu wód popłucznych  

z SUW Gierałtowice do potoku 

Wieprzówka 

Środki własne 

zakładu 

   

     50 

  

50 



7 Rozbudowa sieci 

wodociągowej w 

miejscowości Nidek, ul 

Słoneczna 

Wykonanie dokumentacji 

projektowej wraz z 

zezwoleniami na realizację 

inwestycji oraz budowa sieci 

wodociągowej 

 

Środki z budżetu 

Gminy 

Wieprz 

  

20 

 

20 

 

 

30 
 

70 

8 Rozbudowa i 

modernizacja 

systemu 

monitoringu 

obiektów 

wodociągowych 

Rozbudowa monitoringu 

technologicznego 

przepompowni wody w Nidku, 

ul. Św. Szymona i 

przepompowni wody we 

Frydrychowicach, ul. 

Wadowicka, rozszerzenie 

monitoringu w SUW 

Gierałtowice 

 

Środki własne 
zakładu 

   

25 

  

25 

9 Modernizacja 

strefowych studni 

wodomierzowych 

Rozbiórka istniejących studni i 

ich technologii, budowa 

nowych studni z montażem 

nowego uzbrojenia 

technologiczno-pomiarowego 

 
Środki własne   

zakładu 

    

60 
 

60 

10 Budowa paneli 

fotowoltaicznych w 

miejscowości 

Gierałtowice, ul. 

Dworska 11 

Budowa paneli 

fotowoltaicznych na Stacji 

Uzdatniania Wody w 

Gierałtowicach , zwiększenie 

produkcji energii elektrycznej z 

mikroinstalacji fotowoltaicznej 

 

Środki z budżetu 

Gminy 

Wieprz 

   

60 

  

60 

11 System zdalnego 

odczytu wskazań 

wodomierzy 

Wprowadzenie systemu 

umożliwiającego zdalny odczyt 

wodomierzy 

Środki z budżetu 

Gminy 

Wieprz 

    
60 

 

60 

                                                                Suma wydatków w tys. 
                                                                     w tym : 

                                                              Środki własne zakładu 

 

                                                     Środki z budżetu Gminy Wieprz 

  110 
 

   60 
 

   50 

135 
 

70 

 
65 

195 
 

115 

 
80 

 190 
 

100 
 

90 

630 
 

345 

 
285 

 

 
 

 
 
 



Uchwała nr XXVII/ /2021 

Rady Gminy Wieprz 
z dnia 11 października 2021 r. 

 
 

w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych  

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym  (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ) oraz art. 14 ust. 3, 
ust. 5, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 
z 2020r., poz. 1990 z późn. zm.), na wniosek Wójta Gminy Wieprz,  

 
Rada Gminy Wieprz uchwala, co następuje:  

 
§ 1. 

 

Wyraża zgodę na dokonanie zamiany pomiędzy nieruchomością gruntową 
stanowiącą własność Gminy Wieprz o łącznej powierzchni 0,0376 ha, 

położoną w Gminie Wieprz, obrębie Przybradz, objętej księgą wieczystą  
nr KR1W/00056987/9, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Wadowicach, 

składającą się z niezabudowanej  porośniętej drzewostanem leśnym działki 
gruntu o nr ewid.: 151/17 o pow. 0,0376 ha,  
a nieruchomością stanowiącą własność Skarbu Państwa w zarządzie 

Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych Nadleśnictwa 
Andrychów o łącznej powierzchni 0,0041 ha, położoną w Gminie Wieprz, 

obrębie Przybradz, objętej księgą wieczystą nr KR1W/00065876/4, 
prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Wadowicach, składającą się z zabudowanej  
drogą działki gruntu o nr ewid.: 1065/1 o pow. 0,0041 ha.  

 
§ 2. 

 
Zamiana następuje bez obowiązku dokonywania dopłat w przypadku różnej 
wartości zamienianych nieruchomości. 

 
§ 3. 

 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wieprz.  
 

§ 4. 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



Uzasadnienie 

 
Do właściwości Rady Gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach  

majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących 
zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania 
lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas 

nieoznaczony.  
 

Nieruchomość stanowiąca własność Gminy Wieprz wskazana przez Lasy 
Państwowe jako grunt możliwy do zamiany tj.: działka nr 151/17 o pow. 0,0376 
ha, zlokalizowana jest w Gminie Wieprz, obrębie  Przybradz, w rejonie ul. 

Akacjowa jest  niezabudowana, porośnięta drzewostanem leśnym. 
 

Nieruchomość stanowiąca własność Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego 
Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych Nadleśnictwa Andrychów tj. działka  
nr 1065/1 o pow. 0,0041 ha, zlokalizowana jest w Gminie Wieprz, obrębie  

Przybradz, w rejonie ul. Akacjowa stanowi część drogi wewnętrznej stanowiącej 
dojazd do nieruchomości gminnej podzielonej na działki budowlane przeznaczone 

do zbycia.  
 

Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami tj.: 
 
- z art. 37, ust. 2, punkt 4 zamiana nieruchomości następuje w trybie 

bezprzetargowym, 
- z art. 14, ust. 3 nieruchomości mogą być przedmiotem zamiany między 

Skarbem Państwa, 
a jednostkami samorządu terytorialnego oraz między tymi jednostkami, bez 
obowiązku dokonywania dopłat 

w przypadku różnej wartości zamienianych nieruchomości, 
- z art. 14, ust. 5 zamiana wymaga zgody rady w odniesieniu do nieruchomości 

stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego. 
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Uchwała nr ……. 

Rady Gminy Wieprz 

z dnia ……………………..r. 

 

 

w sprawie: przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Wieprz  

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego w roku 2022. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.                         

z 2021r. poz. 1372 t.j.) oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020r. poz. 1057 t.j.) 

Rada Gminy Wieprz uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Przyjmuje się Roczny Program Współpracy Gminy Wieprz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2022, w brzmieniu określonym                     

w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wieprz. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Załącznik do uchwały nr …………… 

Rady Gminy Wieprz 

z dnia …………………. roku 

 

 

Roczny Program Współpracy Gminy Wieprz  

z organizacjami pozarządowymi  

oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

na 2022 rok. 

 

Rozdział I: Postanowienia ogólne 

 

§ 1. 

 

1. Podstawą przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Wieprz z organizacjami pozarządowymi 

oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, zwanego dalej 

„Programem”, jest art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i 

o wolontariacie (Dz.U. z 2020r. poz. 1057 t.j.).  

2. Program zostaje przyjęty na rok budżetowy 2022. 

 

§ 2. 

 

Ilekroć w Programie jest mowa o: 

1. „ustawie” – rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie (Dz.U. z 2020r. poz. 1057 t.j.), 

2. „uchwale” – rozumie się przez to uchwałę, do której załącznikiem jest niniejszy Program; 

3. „Gminie” – rozumie się przez to Gminę Wieprz; 

4. „podmiotach Programu” – rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz inne podmioty  

prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, 

5. „dotacji” – rozumie się przez to dotację w rozumieniu  przepisów o finansach publicznych,  

6. „konkursie” – rozumie się przez to otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 11 ust. 2 i w art. 13 

ustawy. 

 

Rozdział II: Cele programu współpracy Gminy Wieprz  

z organizacjami pozarządowymi  

 

§ 3.  

 

1. Celem głównym Programu jest wprowadzenie jasnych i czytelnych rozwiązań, pozwalających 

włączyć organizacje pozarządowe w system demokracji lokalnej oraz wola kształtowania 

długookresowej współpracy z tymi organizacjami.  

2. Wyznacza się następujące cele szczegółowe Programu:  

1) zdynamizowanie działań w sferze zadań publicznych oraz podniesienie ich skuteczności 

i efektywności;  

2) kształtowanie lokalnego społeczeństwa obywatelskiego, w tym:  

a) rozwijanie poczucia przynależności do społeczności lokalnej Gminy,  

b) zwiększenie udziału mieszkańców Gminy Wieprz w rozwiązywaniu problemów lokalnych,  

c) tworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej,  

d) organizowanie i wspieranie działań i inicjatyw społecznych na rzecz rozwoju Gminy i więzi 

lokalnych,  

e) umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie, 

wspólnotę lokalną oraz jej tradycje,  
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f)  prowadzenie nowatorskich i bardziej efektywnych działań na rzecz Gminy i jej mieszkańców,  

3) wzmocnienie pozycji organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy lub na rzecz jej 

mieszkańców;  

4) realizacja zadań publicznych określonych w ustawie, dotyczących obszarów wymienionych 

w Programie;  

5) poprawa jakości życia poprzez pełniejsze zaspokojenie potrzeb społecznych;  

6) wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych;  

7) wspieranie inicjatyw, rozwiązań zwiększających świadomość społeczeństwa obywatelskiego;  

8) umacnianie partnerstwa pomiędzy samorządem, a organizacjami pozarządowymi;  

9) integracja podmiotów realizujących zadania publiczne.  

 

 

Rozdział III: Zasady współpracy 
 

§ 4. 

 

Współpraca pomiędzy Gminą, a organizacjami pozarządowymi odbywa się na zasadach:  

 partnerstwa - organizacje jako równoprawni partnerzy Gminy, na zasadach i w formie określonej 

w ustawie oraz zgodnie z trybem wynikającym z odrębnych przepisów, uczestniczą 

w identyfikowaniu i definiowaniu problemów społecznych, ich rozwiązywaniu oraz wykonywaniu 

zadań publicznych;  

 pomocniczości - zgodnie z którą Gmina współpracuje z organizacjami pozarządowymi 

umożliwiając im realizację zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie;  

 efektywności - w myśl której Gmina i organizacje pozarządowe wspólnie dążą do osiągnięcia 

możliwie najlepszych rezultatów realizacji zadań publicznych;  

 jawności – zgodnie z którą Gmina udostępnia współpracującym z nią organizacjom pozarządowym 

informacje o zamiarach i celach realizowanych zadań publicznych, mogących stanowić przedmiot 

współpracy oraz zapewnia przejrzystość procedur wyboru realizatorów zadań publicznych;  

 suwerenności stron oznaczającej respektowanie podmiotowości i niezależności względem siebie 

podmiotów Programu oraz prawo do odrębności w samodzielnym definiowaniu i rozwiązywaniu 

problemów społecznych, w tym należących do sfery zadań publicznych, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa;  

 uczciwej konkurencji w myśl której Gmina i organizacje pozarządowe zakładają kształtowanie 

przejrzystych zasad współpracy opartych na równym traktowaniu wszystkich podmiotów 

ubiegających się o możliwość realizacji zadań publicznych.  

 

 

Rozdział IV: Zakres przedmiotowy współpracy Gminy Wieprz  

z organizacjami pozarządowymi w 2022 roku.  

 

§ 5. 

 

Współpraca z podmiotami Programu dotyczy zadań określonych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021r. poz. 1372 t.j.), a w szczególności zadań własnych gminy 

obejmujących następujące obszary: 

1. ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej; 

2. promocji, profilaktyki i ochrony zdrowia oraz rehabilitacji uzależnień; 

3. pomocy społecznej, w tym domów, ośrodków i zakładów opiekuńczych; 

4. edukacji w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej i dydaktycznej; 

5. kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego; 

6. kultury fizycznej i sportu, terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych; 
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7. ekologii, w tym w zakresie zieleni gminnej i zakrzewień, 

8. bezpieczeństwa publicznego; 

9. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, aktywizacji zawodowej bezrobotnych; 

10. współpracy ze społecznościami lokalnymi. 

 

 

 

Rozdział V: Formy współpracy z organizacjami pozarządowymi 

 

§ 6. 

 

1. Współpraca, o której mowa w § 5, może odbywać się w następujących formach: 

1) zlecania podmiotom Programu realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie, 

poprzez; 

 powierzenie wykonywania zadania wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie jego 

realizacji; 

 wsparcie zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji; 

2) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu 

zharmonizowania tych kierunków; 

3) konsultowania z podmiotami Programu, odpowiednio do zakresu ich działania, projektów aktów 

normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, 

4) tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym; 

5) promowanie działalności organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność 

pożytku publicznego poprzez m.in. informacje na stronie internetowej Gminy w celu tworzenia 

ich dobrego wizerunku, 

6) udzielanie przez Gminę rekomendacji dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których 

mowa w art.3 ust.3 ustawy współpracujących z Gminą i ubiegających się o dofinansowanie z 

innych źródeł niż budżet Gminy; 

7) udzielanie informacji o innych źródłach finansowania zwłaszcza z programów i projektów 

unijnych. 

 

2. Współpraca, o której mowa w § 5, może polegać również na udzieleniu wsparcia technicznego, 

szkoleniowego, informacyjnego lub finansowego podmiotów Programu w zakresie określonym 

uchwałą. 

 

3. Dotacje otrzymywane na realizację zleconego zadania publicznego, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 

nie mogą być wykorzystane na cele nieokreślone w umowie, o której mowa w art. 16 ustawy, a w 

szczególności na działalność polityczną. 

 

 

Rozdział VI: Priorytetowe zadania publiczne 
 

§ 7. 

 

1. W 2022 roku we współpracy z organizacjami pozarządowymi realizowane będą priorytetowe zadania 

publiczne w następujących formach:  

1) wspieranie działań z zakresu opieki społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej 

sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, aktywizacji osób 

niesamodzielnych; 

2) wspomaganie działań na rzecz integracji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych; 

3) wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa i przeciwdziałania patologiom społecznym; 

4) organizacja wolnego czasu i aktywizacja społeczna dzieci i młodzieży; 
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5) wspieranie profilaktyki i działań na rzecz promocji zdrowia; 

6) wspieranie działań na rzecz profilaktyki i rehabilitacji uzależnień; 

7) organizacja wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży; 

8) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; 

9) organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży; 

10) remonty obiektów pełniących funkcje kulturalne, rekreacyjne, sportowe, oświatowe i 

społeczne; 

11) wspieranie inicjatyw z zakresu ochrony środowiska; 

12) wspieranie społecznych inicjatyw kulturalnych; 

13) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych 

utratą pracy; 

14) wspieranie działalności mającej na celu ogólno pojęty rozwój Gminy; 

15) promocja i organizacja wolontariatu; 

16) wspieranie realizowanych na terenie Gminy przedsięwzięć artystycznych; 

17) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju 

świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 

18) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw 

dziecka. 

 

2. Na zadania inne, których wykonanie zostanie uznane za istotne dla realizacji celów współpracy i które 

będą zgodne z art. 4 ustawy, może zostać ogłoszony otwarty konkurs ofert. 

3. Szczegółowy zakres i warunki realizacji zadań w poszczególnych obszarach współpracy zostaną 

określone w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert. 

 

Rozdział VII: Okres realizacji programu 

 

§ 8. 

 

Program obowiązuje od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.  

 

Rozdział VIII: Sposób realizacji programu współpracy  

 

§ 9. 

 

1. Zlecanie realizacji zadań odbywać się będzie po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, który 

ogłasza Wójt Gminy Wieprz na zasadach określonych w art. 13 ustawy.                   

2. Ogłoszenia o konkursie ofert są zamieszczane: 

 w Biuletynie Informacji Publicznej 

 w siedzibie Urzędu Gminy Wieprz 

 na stronie internetowej Urzędu Gminy Wieprz. 

3. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert można także zamieścić w dzienniku lub tygodniku o zasięgu 

ogólnopolskim, regionalnym lub lokalnym, w zależności od rodzaju zadania publicznego. 

4. Decyzje o wyborze podmiotów, które otrzymają dotacje i o ich wysokości podejmuje Wójt Gminy 

w formie Zarządzenia po zasięgnięciu opinii Komisji Konkursowej. 

5. W przypadku, gdy wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza 

kwoty 10.000 zł, a zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni Wójt 

Gminy może zlecić zadanie organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art.3 ust.3 

ustawy z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

6. W przypadku stwierdzenia braku celowości realizacji zadania, o którym mowa w ust. 5, Wójt 

Gminy informuje podmiot wnioskujący w terminie 21 dni od daty wpływu oferty z podaniem 

uzasadnienia odmowy. 
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7. W imieniu Wójta Gminy kontrolę merytoryczną i finansową nad realizacją zadań publicznych 

finansowanych z budżetu Gminy sprawuje osoba wyznaczona do obsługi organizacji 

pozarządowych.   

 

 

Rozdział IX: Wysokość środków przeznaczonych  

na realizację zadań publicznych 
 

§ 10. 

 

1. Planowana wysokość środków finansowych na realizację Programu: 844.000 zł.  

2. Szczegółową wysokość środków finansowych planowanych na realizację Programu określi Uchwała 

Budżetowa Gminy Wieprz na 2022r.  

 

 

Rozdział X: Sposób oceny realizacji programu 

 

§ 11. 

 

1. Ocena realizacji Programu w formie sprawozdania z jego realizacji zostanie złożona do Rady Gminy 

do dnia 30 kwietnia 2023 roku. 

2. Ocenę sporządza pracownik wyznaczony do obsługi organizacji pozarządowych i przedstawia ją do 

zatwierdzenia Wójtowi Gminy. 

3. Przy ocenie realizacji programu należy ująć między innymi zagadnienia: 

1) stopień realizacji założeń Programu, 

2) efektywność programu oparta na wskaźnikach: 

- ilość organizacji objętych Programem 

- ilość mieszkańców gminy objętych Programem 

- rodzaj zrealizowanych form współpracy 

 ilość organizacji z którymi rozpoczęto współpracę w 2022 roku 

 ocena ilości nakładów do efektów, 

 środki finansowe asygnowane przez Gminę na realizację Projektu  

w ostatnich trzech latach. 

 

 

Rozdział XI: Sposób tworzenia programu współpracy Gminy Wieprz 

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi  

działalność pożytku publicznego na 2022 rok oraz przebieg Konsultacji 

 

§ 12. 

 

1. Program współpracy Gminy Wieprz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022r. utworzony został na bazie projektu 

programu, który został poddany konsultacjom społecznym z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy.  

2. Projekt programu został zamieszczony m.in. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz na stronie 

internetowej Gminy. 

3. W trakcie konsultacji organizacje pozarządowe miały możliwość składania wniosków i uwag do 

przedłożonego projektu Programu w formach określonych w Uchwale Nr XLVII/304/10 Rady Gminy 

Wieprz z dnia 8 października 2010r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z 

organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 
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pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach 

dotyczących działalności statutowej tych organizacji.  

   

 

 

Rozdział XII: Tryb powoływania i zasady działania Komisji Konkursowych 

 do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert 

 

§ 13. 

   

1. Skład Komisji Konkursowej oraz regulamin jej pracy określa każdorazowo zarządzeniem Wójt 

Gminy. Wybranymi członkami Komisji Oceniającej powołanej w celu zaopiniowania złożonych ofert 

nie mogą być osoby związane z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uczestniczącymi w 

otwartym konkursie ofert. 

2. W skład Komisji Konkursowej wchodzą: 

 przedstawiciele Wójta Gminy – 2 osoby 

 osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty o których mowa w art.3 ust.3 ustawy 

z wyłączeniem osób reprezentujących podmioty uczestniczące w konkursie – 1 osoba 

 w uzasadnionych wypadkach w skład Komisji Konkursowej, z głosem doradczym, wchodzą inne 

osoby wskazane przez Wójta Gminy posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej 

zakres zadań publicznych której konkurs dotyczy. 

 

 

 

 

 

 



Uchwała nr XXVII/ /2021 

Rady Gminy Wieprz 
z dnia 11 października 2021 r. 

 
 
w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Gminnego 

Ośrodka Kultury w Wieprzu.  
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 229 pkt 3 
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego  

(t. j. Dz.U. z 2021 r., poz.735 z późn. zm.) po rozpatrzeniu skargi na działalność 
Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Wieprzu,  

 
Rada Gminy Wieprz uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 
 

Uznaje się za zasadną/bezzasadną skargę Państwa …………………. 
z dnia 2 sierpnia 2021 roku na działalność Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury 

w Wieprzu, z przyczyn określonych w uzasadnieniu do niniejszej uchwały. 
 

§ 2. 

 
O sposobie załatwienia skargi należy poinformować skarżącego. 

 
§ 3. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Wieprz 
 

§ 4. 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



Uzasadnienie 

do uchwały nr XXVII/ /2021 
Rady Gminy Wieprz 

z dnia 11 października 2021 r. 
 
 

w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Gminnego 
Ośrodka Kultury w Wieprzu.  

 
 



Uchwała nr XXVII//2021 

 Rady Gminy Wieprz  

z dnia 11 października 2021 r. 

 

 

w sprawie: regulaminu cmentarzy komunalnych Gminy Wieprz 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.    

o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2021 roku poz. 1372)  

w związku z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach  

i chowaniu zmarłych ( t. j. Dz.U. z 2020 roku, poz. 1947 z późn. zm. ).  

 

Rada Gminy Wieprz uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

Ustala zasady korzystania z cmentarzy komunalnych w Gminie Wieprz, 

zlokalizowanych w miejscowości Gierałtowice i Nidek w regulaminie cmentarza 

stanowiącym załącznik nr 1 niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

 

Ustala stawki opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych w załączniku nr 2 

niniejszej uchwały. 

§ 3 

 

Określa zasady powierzenia zarządzania cmentarzem oraz zakresy zadań  

i obowiązków administratora i gospodarza w załączniku nr 3 niniejszej uchwały. 

 

§ 4 

 

Traci moc uchwała nr XXIX/273/2013 Rady Gminy Wieprz z dnia 26 listopada 

2013 r. w sprawie: zasad korzystania  z cmentarza komunalnego  

w Gierałtowicach i ustalenia opłat za te usługi. 

 

§ 5 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wieprz.  

 

§ 6 

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Małopolskiego. 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

do uchwały  

 

 

REGULAMIN CMENTARZY KOMUNALNYCH W GMINIE WIEPRZ 

 

Rozdział I  

Postanowienia ogólne 

  

§ 1 

 

1. Cmentarz w Gierałtowicach stanowi własność komunalną i obejmuje obszar 

0,7479 ha, który przeznaczony jest w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego gminy na teren cmentarza. 

2.  Cmentarz w Nidku stanowi własność komunalną i obejmuje obszar 0,6798 ha, 

który przeznaczony jest w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego gminy na teren cmentarza. 

3. Gospodarowanie terenem cmentarza i urządzeniami winno być prowadzone 

zgodnie z planem zagospodarowania cmentarza. 

4. O założeniu, poszerzeniu i likwidacji cmentarza decyduje Rada Gminy Wieprz 

po zasięgnięciu opinii właściwego inspektora sanitarnego. 

 

§ 2 

 

Zasady korzystania i administrowania cmentarzem określają przepisy: 

 

1) ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych  

(t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1947 z późn. zm.). 
2) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie 

postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz.U. z 2001r. Nr 153 
poz.1783 z późn. zm.). 

3) niniejszego regulaminu. 

 

§ 3 

 

Regulamin cmentarzy w szczególności określa: 

- zasady obsługi organizacyjno-administracyjnej cmentarza, 

- zasady świadczenia usług związanych z pochówkiem, 

- zasady zabezpieczenia porządku na cmentarzu. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rozdział II 

Zasady obsługi organizacyjno-administracyjnej cmentarzy komunalnych 

oraz świadczenia usług związanych z pochówkiem 

                                                                            

§ 4 

 

Zarząd nad cmentarzem komunalnym w danej miejscowości sprawują 

Administratorzy Cmentarzy. 

 

§ 5 

 

1. Szczegółowy zakres zadań i obowiązków Administratora określa załącznik nr 3 
do uchwały Rady Gminy Wieprz w sprawie określenia zasad korzystania  

z cmentarzy komunalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Wieprz, 
ustalenia opłat za usługi i określenia zasad powierzenia zarządzania 
cmentarzem oraz zakresu zadań i obowiązków administratora i gospodarza 

2. Administrator prowadzi dokumentację cmentarza, a w szczególności księgi 
cmentarne wg ustalonego wzoru. 

3. Wszelkie sprawy związane z pochówkiem zwłok załatwiane są  

u Administratora cmentarza, a w szczególności u niego: 

- przedkłada się jeden z egzemplarzy karty zgonu, zawierający adnotację USC 

o zarejestrowaniu zgonu (w przypadku gdy zachodzi  podejrzenie , że 

przyczyną zgonu było przestępstwo, wymagane jest zezwolenie prokuratora), 

- składa się zamówienia na usługi cmentarne oraz wnosi się opłaty związane  

z pochówkiem, zgodnie z cennikiem stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały,  

o której mowa w ust. 1. 

                                                                                

§ 6 

     

1. Usługi cmentarne na cmentarzach komunalnych wykonywane są przez 

gospodarza, którego nadzoruje Administrator Cmentarza. 

2. Dopuszcza się możliwość łączenia funkcji administratora i gospodarza 

cmentarza. 

 

Rozdział III 

Przepisy porządkowe 

 

§ 7 

 

1. Bezpośredni nadzór nad przestrzeganiem porządku na cmentarzu oraz 
zabezpieczeniem terenu cmentarza sprawuje Administrator. 

2. Z wszystkimi sprawami dotyczącymi użytkowania i korzystania z cmentarza 
należy zwracać się do Administratora. 

3. Groby udostępniane są w kolejności pochówków i w miarę wolnych miejsc.  
4. Usytuowanie grobu musi być zgodne z planem zagospodarowania cmentarza.  
5. Wymiary poszczególnych grobów muszą być zgodne z normami określonymi 

w odrębnych przepisach.  
6. Na grobach można ustawiać nagrobki o wymiarach nie przekraczających 

granic powierzchni grobu. 



7. Dowodem nabycia miejsca do pochówku jest pisemne potwierdzenie (faktura 

VAT) lub inny stosowny dokument, ewentualnie zapis w księgach 
cmentarnych prowadzonych przez administratora cmentarza.  

8. Sprawy związane z przyjęciem zwłok, prochów i szczątków do pochowania 
oraz korzystania z Kaplicy cmentarnej załatwia administrator cmentarza.  

9. Organizacja i wykonanie pogrzebu pozostaje po stronie uprawnionej do 

wykonania pogrzebu.  
 

§ 8 
 

1. Administrator cmentarza co najmniej raz w roku dokonuje przeglądu grobów 

starszych niż 20 lat, co do których nie wniesiono zastrzeżeń ani nie uiszczono 
ponownej opłaty w celu przeprowadzenia kwalifikacji do ponownego 

udostępnienia. 
2. Ponowne udostępnienie grobu winno być poprzedzone informacją umieszczoną 

na tablicy ogłoszeń na cmentarzu, na co najmniej 6 miesięcy przed ponownym 

użyciem do pochówku.  

3. Do czasu ponownego użycia grobu istnieje możliwość przywrócenia prawa do 

grobu po uiszczeniu zaległych opłat.  

4. Administrator cmentarza nie ma obowiązku poszukiwania osób, które mogą 

zgłosić zastrzeżenia i uregulować opłatę dalszego użytkowania grobu oraz 

powiadamiania dysponentów grobów o kończącym się terminie prawa do 

miejsca grzebalnego. 

§ 9 

 

1. Osoby przebywające na cmentarzu są zobowiązane do: 

 zachowania powagi i poszanowania miejsca na całym jego obszarze, 

 przestrzegania porządku na cmentarzu oraz zasad określonych w regulaminie 

 składania śmieci, trawy, chwastów, wieńców, wiązanek, zużytych zniczy  

i innych odpadów jedynie w kontenerach zlokalizowanych na terenie 

cmentarza, 

2. Na terenie cmentarza zakazuje się:  

a) chowania zamarłych bez zgody administratora cmentarza,  

b) zaśmiecania terenu, w tym wysypywania odpadów poza pojemniki 

przeznaczone do gromadzenia odpadów,  

c) wrzucania do pojemników na odpady przedmiotów nie będących odpadami  

komunalnymi,  

d) niszczenia zieleni, grobów, pomników, budowli i urządzeń cmentarnych,  

e) ustawiania ławek, płotków lub innego zagospodarowywania przejść między  

grobami bez pisemnej zgody administratora cmentarza,  

f) sadzenia drzew i krzewów bez pisemnej zgody administratora cmentarza,  

g) wprowadzania zwierząt (nie dotyczy psów przewodników osób niewidomych  

oraz asystujących osobom niepełnosprawnym, psów należących do policji lub  

służb ratowniczych w trakcie wykonywania zadań służbowych, a także kawalerii  

konnej podczas uroczystości),  

h) przebywania w stanie nietrzeźwym i pod wpływem środków odurzających oraz  

spożywania napojów alkoholowych, środków odurzających oraz palenia tytoniu,  

i) przebywania dzieci niepełnoletnich bez opieki dorosłych,  



j) używania urządzeń nagłaśniających i muzycznych za wyjątkiem 

wykorzystywanych w czasie pogrzebów i uroczystości,  

k) umieszczania reklam i ogłoszeń,  

l) wjazdu pojazdami mechanicznymi i konnymi, rowerami, z wyłączeniem:  

-pojazdów obsługi cmentarza i służb komunalnych,  

-pojazdów służb uprzywilejowanych,  

-pojazdów uprawnionych osób niepełnosprawnych,  

-pojazdów przewożących zwłoki oraz uczestniczących w ceremonii  

pogrzebowej,  

-pojazdów używanych do prac na terenie cmentarzy związanych z budową  

grobu lub pomnika,  

3. Zezwolenia na wjazd na teren cmentarza dla pojazdów określonych w lit. l)  

każdorazowo wydaje administrator cmentarza. 

 

§ 10 

1. Wykonywanie prac ziemnych, kamieniarskich i budowlanych może nastąpić 

jedynie po zgłoszeniu ich do Administratora cmentarza,  
2. Wykonawca prac, o których mowa w ust. 1, zobowiązany jest do wywiezienia 

wszystkich elementów powstałych po pracach kamieniarskich, budowlanych 

na własny koszt, 
3. Zabrania się pozostawiania gruzu, elementów nagrobków na terenie 

cmentarza oraz umieszczania odpadów budowlanych w kontenerach 
zlokalizowanych na terenie cmentarza. 

4. Powyższe nie dotyczy ziemi pochodzącej z terenu cmentarza, 

5.  Utrzymywanie mogił należy do obowiązku osób zajmujących się grobem. 
               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 

do uchwały 

Cennik 

Opłat usług cmentarnych na cmentarzach komunalnych zlokalizowanych  

na terenie Gminy Wieprz 

 

1. Opłata stała za miejsce na okres 20 lat pod grób ziemny dla nowej lokalizacji:  

a) przy  długości  do 120 cm       50,00 zł 

b) przy długości  powyżej 120 cm       200,00 zł 

 

2. Opłata  stała  za  miejsce na okres  20  lat pod  grób  murowany dla nowej 

lokalizacji: 

a) przy długości do 120 cm       100,00 zł 

b) przy długości powyżej 120 cm (pojedynczy - dwukondygnacyjny)  250,00 zł 

c) przy długości powyżej 120 cm (podwójny - dwukondygnacyjny)  350,00 zł    

 

3. Za wykonanie wykopu grobu ziemnego i czynności związane z pochówkiem i usypanie 

mogiły; 

a) przy długości  do 120 cm       350,00 zł 

b) przy  długości powyżej 120 cm       600,00 zł 

c) pod  urnę          150,00 zł 

 

4. Za wykonanie wykopu pod grób murowany: 

a) przy długości  do 120 cm       350,00 zł 

b) przy  długości powyżej  120 cm (pojedynczy - dwukondygnacyjny) 630,00 zł 

c) przy długości powyżej 120 cm (podwójny - dwukondygnacyjny)  950,00 zł 

 

5. Za zezwolenie na wykonanie podmurówki (postawienie pomnika): 

a) przy długości do 120 cm       80,00  zł 

b) przy długości do 120 cm (pojedynczy)     150,00 zł 

c) przy długości do 120 cm (podwójny)      250,00 zł  

 

6. Za pochowanie w grobie murowanym drugiej i kolejnej trumny - urny 150,00 zł 

7. Za korzystanie z katafalkochłodni – za każdy rozpoczęty dzień  80,00 zł  

8. Stała opłata na okres 20 lat dla mogił już istniejących : 

a) ziemnych          120,00 zł 

b) murowanych (pojedynczy)       200,00 zł 

c) murowanych (podwójnych)       300,00 zł 

 

9. Rezerwacja miejsca grobowego na : 

a)  na  1 rok          15,00 zł 

b)  do  5 lat          75,00 zł   

c)  do  10 lat         150,00 zł  

d)  do   15 lat         225,00 zł 

e)  do   20 lat         300,00 zł 

Stała opłata na okres 20 lat dla mogił już istniejących dla grobów ziemnych za 

miejsce dotyczy grobu w którym pochowano jedno ciało. W przypadku gdy groby 

ziemne w ilości większej od jednego, usytuowane są pod wspólnym nagrobkiem, 

opłatę powiększa się o krotność tych grobów. 



Załącznik nr 3 

do uchwały  

 

 

Zasady powierzenia zarządzania cmentarzem oraz zakresy zadań  

i obowiązków administratora i gospodarza 

 

 

Zarząd nad cmentarzami komunalnymi zlokalizowanymi na terenie Gminy Wieprz 

tj. w m. Gierałtowice i Nidek sprawują Administratorzy Cmentarzy w oparciu o 

ustawę z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t. j. Dz.U. 

z 2020r., poz. 1947 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia  z 7 

grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi 

(Dz.U. z 2001r. Nr 153 poz.1783 z późn. zm.) oraz regulaminu cmentarza. 

 

§ 1 

 

Zadania i obowiązki Administratora Cmentarza: 

 

1. Prowadzi księgi cmentarne. 

2. Gospodaruje terenem cmentarza zgodnie z planem zagospodarowania-

wyznacza miejsce pod poszczególne rodzaje grobów. 

3. Przyjmuje zamówienia na wykonanie usług związanych z chowaniem 

zmarłych oraz zapewnia pełną ich realizację. 

4. Nalicza opłaty za korzystanie z cmentarza i urządzeń cmentarnych zgodnie  

z cennikiem opłat za usługi cmentarne zatwierdzonym uchwałą Rady 

Gminy Wieprz. 

5. Przyjmuje wpłaty na kwitariusz i rozlicza się z Urzędem Gminy Wieprz  

w terminie 7-dmiu dni. Rachunek za wykonane usługi cmentarne dostarcza 

zleceniodawcy. 

6. Nadzoruje wykonanie prac zleconych gospodarzowi. 

7. Odpowiada za terminowe wykonanie wszelkich prac zleconych 

gospodarzowi cmentarza. 

8. Wnioskuje do Wójta Gminy Wieprz w sprawie potrzeb finansowych. 

9. Odpowiada materialnie za powierzone mienie. 

10. Administrator cmentarza co najmniej raz w roku dokonuje przeglądu 

grobów ziemnych starszych niż 20 lat, co do których nie wniesiono 

zastrzeżeń ani nie uiszczono ponownej opłaty w celu przeprowadzenia 

kwalifikacji do ponownego udostępnienia.  

 

§ 2 

 

Zadania i obowiązki Gospodarza Cmentarza: 

 

1. Na polecenie Administratora Cmentarza wykonuje wszelkie czynności 

związane z pochówkiem zwłok. 

2. Utrzymuje cmentarz jako teren zielony poprzez: 



     -  wykaszanie traw, 

     - dbałość o drzewa i krzewy. 

3. Utrzymuje teren cmentarza w czystości i porządku. 

4. Dokonuje bieżących napraw i konserwacji urządzeń cmentarnych. 

5. Odpowiada materialnie za powierzone mienie. 

6. Wykonuje na terenie cmentarza inne prace, nie objęte niniejszym zakresem  

na polecenie Administratora Cmentarza. 

 

§ 3 

 

1. Dopuszcza się łączenie funkcji gospodarza i administratora cmentarza  

z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. W przypadku łączenia funkcji o których mowa w ust. 1 wyłącza się  

z zakresu czynności określone w § 1 ust. 6 i 7 oraz § 2 ust. 6 

3. Do zadań należy również wykonywanie na terenie cmentarza innych prac, 

nie objętych niniejszym zakresem na polecenie wyznaczonego pracownika 

Urzędu Gminy Wieprz 

4. W zakresie § 1 ust. 6 i 7 oraz § 2 ust. 6 nadzór nad pracą gospodarza  

i administratora sprawuje wyznaczony pracownik Urzędu Gminy Wieprz 

 


	5
	dochody
	wydatki
	maj.
	zest.prz. i roz.
	Arkusz4
	Dotacje

	6
	WPF - projekt
	Projekt1
	Przeds. proj

	7
	Ustalenia zmiany planu 2 uchwala do uchwalenia
	Plan zagospodarowania
	Uzasadnienie do uchwaly uchwalajacej zmiane planu 2
	Zalacznik nr 1 do uchwaly o zmianie planu 2 arkusz 1
	Zalacznik nr 1 do uchwaly o zmianie planu 2 arkusz 2
	Zalacznik nr 2 do uchwaly o zmianie planu 2
	Zalacznik nr 3 do uchwaly o zmianie planu 2


	8
	Rada Gminy Wieprz uchwala, co następuje:

	8a
	9
	9a
	10
	11
	w sprawie: przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Wieprz  z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2022.
	Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.                         z 2021r. poz. 1372 t.j.) oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ...


	12
	13



