
UCHWAŁA NR ……/……/21 
Rady Gminy Wieprz 

z dnia 15 listopada 2021 roku 
 

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy Wieprz. 

 
 

Działając na podstawie art. 14, ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 
roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741 z 
późn. zm.) oraz art. 18, ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o 
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.) - Rada Gminy 
Wieprz 

 
uchwala, co następuje: 

 
§1. 

 
Przystąpić do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Wieprz uchwalonego uchwałą Nr XXXVII/313/18 Rady Gminy 
Wieprz z dnia 30 maja 2018 roku (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego, poz. 4014 z 
dnia 5 czerwca 2018 roku z późn. zm.) zwanej dalej zmianą planu. 

 
§ 2. 

 
Przedmiotem zmiany planu będą: 
1) zmiana na rysunku planu, w zakresie wskazanym na załączniku graficznym do 

niniejszej uchwały, dla terenu oznaczonego nr 1 położonego w miejscowości 
Gierałtowiczki, polegająca na przeznaczeniu części tego terenu pod urządzenia 
wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 
500 kW (w zakresie fotowoltaiki), a także ich stref ochronnych związanych z 
ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu oraz 
polegająca na przeznaczeniu części tego terenu pod działalność usługową z 
możliwością lokalizacji mieszkań, wraz z wprowadzeniem odpowiednich zmian 
do części tekstowej planu; 

2) zmiana na rysunku planu, w zakresie wskazanym na załączniku graficznym do 
niniejszej uchwały, dla terenu oznaczonego nr 2 położonego w miejscowości 
Wieprz, polegająca na przeznaczeniu tego terenu pod urządzenia wytwarzające 
energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 500 kW (w 
zakresie fotowoltaiki), a także ich stref ochronnych związanych z 
ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu, 
wraz z wprowadzeniem odpowiednich zmian do części tekstowej planu; 

3) zmiana na rysunku planu, w zakresie wskazanym na załączniku graficznym do 
niniejszej uchwały, dla terenu oznaczonego nr 3 położonego w miejscowości 
Gierałtowice, polegająca na przeznaczeniu tego terenu pod działalność 
produkcyjną i usługową, wraz z wprowadzeniem odpowiednich zmian do części 
tekstowej planu; 

4) zmiana na rysunku planu, w zakresie wskazanym na załączniku graficznym do 
niniejszej uchwały, dla terenu oznaczonego nr 4 położonego w miejscowości 
Frydrychowice, polegająca na przeznaczeniu części tego terenu pod usługi 
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turystyki oraz polegająca na przeznaczeniu części tego terenu pod zabudowę 
mieszkaniowo-usługową, wraz z wprowadzeniem odpowiednich zmian do 
części tekstowej planu; 

5) zmiana na rysunku planu, w zakresie wskazanym na załączniku graficznym do 
niniejszej uchwały, dla terenu oznaczonego nr 5 położonego w miejscowości 
Wieprz, polegająca na przeznaczeniu tego terenu pod działalność produkcyjną, 
wraz z wprowadzeniem odpowiednich zmian do części tekstowej planu; 

6) zmiana na rysunku planu, w zakresie wskazanym na załączniku graficznym do 
niniejszej uchwały, dla terenu oznaczonego nr 6 położonego w miejscowości 
Frydrychowice, polegająca na przeznaczeniu tego terenu pod zabudowę 
zagrodową, wraz z wprowadzeniem odpowiednich zmian do części tekstowej 
planu; 

7) zmiana na rysunku planu, w zakresie wskazanym na załączniku graficznym do 
niniejszej uchwały, dla terenu oznaczonego nr 7 położonego w miejscowości 
Wieprz, polegająca na przeznaczeniu tego terenu pod zabudowę zagrodową, 
wraz z wprowadzeniem odpowiednich zmian do części tekstowej planu; 

8) zmiana na rysunku planu, w zakresie wskazanym na załączniku graficznym do 
niniejszej uchwały, dla terenu oznaczonego nr 8 położonego w miejscowości 
Frydrychowice, polegająca na przeznaczeniu części tego terenu pod zabudowę 
zagrodową, wraz z wprowadzeniem odpowiednich zmian do części tekstowej 
planu; 

9) zmiana na rysunku planu, w zakresie wskazanym na załączniku graficznym do 
niniejszej uchwały, dla terenu oznaczonego nr 9 położonego w miejscowości 
Frydrychowice, polegająca na przeznaczeniu części tego terenu pod zabudowę 
zagrodową, wraz z wprowadzeniem odpowiednich zmian do części tekstowej 
planu; 

10) zmiana na rysunku planu, w zakresie wskazanym na załączniku graficznym do 
niniejszej uchwały, dla terenu oznaczonego nr 10 położonego w miejscowości 
Frydrychowice, polegająca na przeznaczeniu tego terenu pod zabudowę 
mieszkaniowo-usługową, wraz z wprowadzeniem odpowiednich zmian do 
części tekstowej planu. 

 
§ 3. 

 
Integralną częścią niniejszej uchwały jest załącznik graficzny składający się z 12 
arkuszy. 

 
§ 4. 

 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wieprz. 

 
§ 5. 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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UZASADNIENIE 

 

do uchwały Nr ……/……/21 Rady Gminy Wieprz z dnia 15 listopada 2021 roku w 

sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy Wieprz. 

 

Przedmiotowa zmiana planu 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 z późn. zm.). 

• Głównymi przesłankami zmiany planu są: 

• dalsza realizacja zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, będąca efektem 

zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, 

dotyczących przeznaczenia 4 terenów: 

▪ w miejscowości Gierałtowiczki, pod urządzenia wytwarzające energię z 

odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 500 kW (w zakresie 

fotowoltaiki), a także ich stref ochronnych związanych z ograniczeniami w 

zabudowie oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu oraz pod działalność 

usługową z możliwością lokalizacji mieszkań, 

▪ w miejscowości Wieprz, pod urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych 

źródeł energii o mocy przekraczającej 500 kW (w zakresie fotowoltaiki), a także 

ich stref ochronnych związanych z ograniczeniami w zabudowie oraz 

zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu, 

▪ w miejscowości Gierałtowice, polegająca na przeznaczeniu tego terenu pod 

działalność produkcyjną i usługową, 

▪ w miejscowości Frydrychowice, pod usługi turystyki oraz pod zabudowę 

mieszkaniowo-usługową; 

• konieczność przeznaczenia 1 terenu w miejscowości Wieprz pod działalność 

produkcyjną; 

• konieczność przeznaczenia 4 terenów pod zabudowę zagrodową (w tym 3 w 

miejscowości Frydrychowice i jednego w miejscowości Wieprz; 

• konieczność przeznaczenia 1 terenu w miejscowości Frydrychowice pod zabudowę 

mieszkaniowo-usługową. 

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 będzie zgodna ze Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wieprz. 

 



Uchwała nr XXVIII//2021 
Rady Gminy Wieprz 

z dnia 15 listopada 2021 roku 

 
 

w sprawie wysokości diet dla Radnych Rady Gminy Wieprz oraz określenia 
wysokości zwrotu kosztów podróży służbowych dla  Radnych Gminy Wieprz 
 

Na podstawie art. 25 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.), art. 18 ustawy z dnia 17 

września 2021 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze 
stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1834)  
§ 3 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie 

maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. z 2021 r. poz. 
1974) oraz § 2 i § 5 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych  

i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania należności  
z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz. U. z 2000r. Nr 66 
poz. 800 z późn. zm.)  

Rada Gminy Wieprz uchwala, co następuje: 

§ 1. 
 
Ustala się wysokość diety Radnych Gminy Wieprz, wypłacanej w formie 

miesięcznego ryczałtu.  
 

§ 2. 
 
1. Wysokość diet wynosi, dla : 

 
1) Przewodniczącego Rady Gminy 100 % maksymalnej diety , 

 
2) Wiceprzewodniczących Rady Gminy 51,23 % maksymalnej diety, 
 

3) Przewodniczący Komisji Rady Gminy 46,58 % maksymalnej diety, 
 

4) Radnych Gminy, członków komisji, 37,26 % maksymalnej diety, 
 

2. Przez dietę maksymalną, o której mowa w ust. 1 rozumie się 50 % z 2,4 
krotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących 
kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 

grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej 
oraz o zmianie niektórych ustaw (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 966  

z późn. zm.). 
 

§ 3. 

 
1. Wysokość ryczałtu, o którym mowa w § 2 ulega obniżeniu z zastrzeżeniem 

ust. 2 i ust. 5 w związku z nieobecnością na : 
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1) Sesji Rady Gminy - o 5 % 
 

2) Posiedzeniu Komisji Rady - o 5 %. 

 
2. Podstawą do obniżenia ryczałtu, o którym mowa w ust. 1, jest odnotowanie  

na liście obecności sesji lub posiedzeniu komisji faktu nieobecności. 
 

3. Dietę do wypłaty zaokrągla się w dół do pełnych złotych. 

 
4. W przypadku objęcia mandatu radnego lub funkcji w trakcie trwania kadencji, 

wygaśnięcia mandatu, odwołania z funkcji lub zakończenia kadencji Rady, 
dieta podlega przeliczeniu proporcjonalnie do ilości dni pełnienia mandatu lub 
funkcji w danym miesiącu. 

 
5. W przypadku nieobecności radnego na posiedzeniu komisji bądź sesji  

z powodu wyjazdu służbowego związanego z pełnioną funkcją radnego, 
zryczałtowanej diety nie obniża się. 
 

6. Dieta za każdy miesiąc kalendarzowy jest wypłacana radnemu w terminie do 
10 dnia następnego miesiąca z wyjątkiem miesiąca grudnia, kiedy wypłacana 

jest do 31 dnia tego miesiąca. 
 

7. Dieta wypłacana jest : 
 

1) przelewem na wskazany przez radnego rachunek bankowy, 

 
2) gotówką w kasie Urzędu Gminy.   

 
§ 4. 

 

1. Jeżeli na uzasadniony wniosek Radnego Przewodniczący Rady Gminy wyrazi 
zgodę na przejazd w podróży służbowej pojazdem samochodowym nie będącym 

własnością Gminy, Radnemu przysługiwał będzie zwrot kosztów przejazdu 
według stawek określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 
marca 2002 roku w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania 

zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, 
motocykli i motorowerów nie będących własnością pracodawcy ( Dz. U. z 2002r. 

Nr 27 poz. 271 z późn. zm.) 
 

2. Upoważnia się Wiceprzewodniczących Rady Gminy do wydawania polecenia 

wyjazdu służbowego dla Przewodniczącego Rady Gminy na zasadach określonych         
w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

 
§ 5. 

 

Traci moc uchwała nr XXVII/228/2017 Rady Gminy Wieprz z dnia 30 maja 2017 
roku w sprawie: wysokości diet dla Radnych Rady Gminy Wieprz oraz określenia 

wysokości zwrotu kosztów podróży służbowych dla  Radnych Gminy Wieprz. 
 

 



 
§ 6. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wieprz. 
 

§ 7. 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia  

1 sierpnia 2021 roku. 
 



Uchwała nr XXVIII//2021 

Rady Gminy Wieprz 
z dnia 15 listopada 2021r.  

 
 

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Wieprz. 

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

o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm. ), art. 4 
ust. 1 pkt 1 lit. c, art. 8 ust. 2, art. 36 ust. 3 i art. 37 ust. 1 pkt. 4 i 6 ustawy z 
dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1282 z późn. zm.), art. 18 ustawy z dnia 17 września 2021r. o zmianie 
ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe 

oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021r. poz. 1834) oraz rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania 
pracowników samorządowych (Dz.U. z 2021r. poz. 1960)  

 
Rada Gminy Wieprz uchwala, co następuje: 

 
§ 1. 

 
1. Ustala się wynagrodzenie Wójta Gminy Wieprz – Małgorzaty Chrapek  

w wymiarze miesięcznym w wysokości: 

 
1) Wynagrodzenie zasadnicze - w kwocie 10.250,00 zł. 

 
2) Dodatek funkcyjny - w kwocie 3.150,00 zł. 
 

3) Dodatek specjalny - w kwocie 4.020,00 zł. 
 

2. Pozostałe składniki wynagrodzenia przysługują wg obowiązujących 
przepisów. 

 

§ 2. 
 

Traci moc uchwała nr I/6/2018 Rady Gminy Wieprz z dnia 21 listopada 2018r.  
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Wieprz. 
 

§3. 
 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Wieprz.  
 

 

§ 4. 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia  
1 sierpnia 2021 roku. 
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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 16 600,00 0,00

Drogi publiczne gminne 16 600,00                             -    

w tym dochody bieżące: 6 400,00 0,00

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§0960) 6 400,00

w tym dochody majątkowe: 10 200,00 0,00

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870) 10 200,00

2. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 

jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki 

związane z ich poborem

60 000,00                             -    

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i 

darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat 

lokalnych od osób fizycznych

60 000,00                             -    

w tym dochody bieżące: 60 000,00 -                           

Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) 60 000,00

3. 758 Różne rozliczenia 1 815 142,00                             -    

Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 1 815 142,00                             -    

w tym dochody bieżące: 1 815 142,00 -                           

Środki na uzupełnienie dochodów gmin (§ 2750) 1 815 142,00

4. 801 Oświata i wychowanie 0,00 67 500,00

Przedszkola 0,00              10 000,00    

w tym dochody bieżące: 0,00 10 000,00            

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego(§ 0660)              10 000,00    

Stołówki szkolne i przedszkolne 0,00              57 500,00    

w tym dochody bieżące: 0,00              57 500,00    
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących 

zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§ 0670) 
             26 000,00    

Wpływy z usług (§ 0830)              31 500,00    

5. 852 Pomoc społeczna 4 913,04                             -    

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe
1 386,57                             -    

w tym dochody bieżące: 1 386,57 -                           

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z 

przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w 

art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910)
1 386,57

Zasiłki stałe 3 526,47                             -    

w tym dochody bieżące: 3 526,47 -                           

UCHWAŁA NR XXVIII/.../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. Zwiększa plan dochodów budżetu na rok 2021 o łączną kwotę 1.794.937,04 zł z kwoty 67.745.970,74 zł do kwoty 

69.540.907,78 zł w tym: 

      - zgodnie z Tabelą Nr 1.

Rady Gminy Wieprz z dnia 15 listopada 2021r. 

   a) zwiększa dochody bieżące o kwotę 1.863.955,04 zł

§  1

   b) zmniejsza dochody majątkowe o kwotę 69.018,00 zł
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Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z 

przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w 

art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910)
3 526,47

6. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 45 000,00                             -    

Gospodarka ściekowa i ochrona wód 45 000,00                             -    

w tym dochody bieżące: 45 000,00 -                           

Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) 45 000,00

7. 926 Kultura fizyczna i sport                          -                 79 218,00    

Pozostała działalność                          -                 79 218,00    

w tym dochody majątkowe:                         -                 79 218,00    

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 

625 (§6207)

79 218,00             

Ogółem plan dochodów      1 941 655,04               146 718,00    

 - dochody bieżące 1 863 955,04     

 - dochody majątkowe 69 018,00 -         

R A Z E M : 1 794 937,04     

 1. Zmniejsza plan wydatków bieżących o łączną kwotę 37.512,96 zł, w tym:

    1) zwiększa wydatki bieżące jednostek budżetowych o łączną kwotę 57.100,00 zł, z czego:

        a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększenie o kwotę 66.400,00 zł

        b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zmniejszenie o kwotę 9.300,00 zł,

    2) wydatki na dotacje na zadania bieżące zwiększenie o kwotę 9.199,00 zł

    3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększenie o kwotę 36.188,04 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 

zmniejszenie o kwotę 31.104,00 zł

    4) wydatki na obsługę długu publicznego zmniejszenie o kwotę 140.000 zł

 2. Zmniejsza plan wydatków majątkowych o łączną kwotę 55.104,00 zł, w tym wydatki na inwestycje i zakupy 

inwestycyjne zmniejszenie o łączną kwotę 55.104,00 zł 

§  2

     I. Zmniejsza plan wydatków budżetu na rok 2021 o kwotę 96.616,96 zł z kwoty 70.142.558,55 zł do kwoty 

70.049.941,59 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. 400

Wytwarzanie i 

zaopatrywanie w energię 

elektryczną, gaz i wodę

4 199,00 0,00 4 199,00 0,00 0,00 0,00 4 199,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

40002 Dostarczanie wody 4 199,00 4 199,00 0,00 0,00 0,00 4 199,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. 600 Transport i łączność 2 200,00 0,00 -13 800,00 -13 800,00 -8 000,00 -5 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 000,00 16 000,00 0,00

60016 Drogi publiczne gminne 2 200,00 -13 800,00 -13 800,00 -8 000,00 -5 800,00 0,00 0,00 16 000,00 16 000,00

3. 700
Gospodarka 

mieszkaniowa
0,00 30 600,00 -30 600,00 -30 600,00 -30 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70005
Gospodarka gruntami i 

nieruchomościami
30 600,00 -30 600,00 -30 600,00 -30 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. 750 Administracja publiczna 155 275,00 0,00 155 275,00 124 000,00 116 000,00 8 000,00 0,00 31 275,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75022
Rady gmin (miast i miast 

na prawach powiatu)
31 275,00 31 275,00 0,00 0,00 31 275,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75023
Urzędy gmin (miast i miast 

na prawach powiatu)
124 000,00 124 000,00 124 000,00 116 000,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00

5. 757
Obsługa długu 

publicznego
0,00 140 000,00 -140 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -140 000,00 0,00 0,00 0,00

75702

Obsługa papierów 

wartościowych, kredytów i 

pożyczek jednostek 

140 000,00 -140 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -140 000,00 0,00 0,00 0,00

6. 801 Oświata i wychowanie 382,00 67 500,00 -67 118,00 -67 118,00 -11 000,00 -56 118,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80104 Przedszkola 10 000,00 -10 000,00 -10 000,00 -11 000,00 1 000,00 0,00 0,00

80146
Dokształcanie i 

doskonalenie nauczycieli
382,00 382,00 382,00 382,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80148 Stołówki szkolne 57 500,00 -57 500,00 -57 500,00 -57 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7. 852 Pomoc społeczna 4 913,04 0,00 4 913,04 0,00 0,00 0,00 0,00 4 913,04 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.

85214

Zasiłki okresowe, celowe i 

pomoc w naturze oraz 

składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe

4 913,04 4 913,04 0,00 4 913,04 0,00 0,00 0,00 0,00

8. 854
Edukacyjna opieka 

wychowawcza
0,00 382,00 -382,00 -382,00 0,00 -382,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85446
Dokształcanie i 

doskonalenie nauczycieli
382,00 -382,00 -382,00 -382,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9. 900
Gospodarka komunalna i 

ochrona środowiska
45 000,00 40 000,00 45 000,00 45 000,00 0,00 45 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -40 000,00 -40 000,00 0,00

90001
Gospodarka ściekowa i 

ochrona wód
45 000,00 45 000,00 45 000,00 45 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

90005
Ochrona powietrza 

atmosferycznego i klimatu
10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 000,00 -10 000,00

90015
Oświetlenie ulic, placów     

i dróg
30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -30 000,00 -30 000,00

10. 921
Kultura i ochrona 

dziedzictwa narodowego
5 000,00 6 350,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 -6 350,00 -6 350,00 -6 350,00

92116 Biblioteki 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

92195 Pozostała działalność 0,00 6 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 350,00 -6 350,00 -6 350,00

11. 926 Kultura fizyczna 0,00 24 754,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -24 754,00 -24 754,00 -24 754,00

92695 Pozostała działalność 24 754,00 0,00 0,00 -24 754,00 -24 754,00 -24 754,00

Ogółem plan wydatków 216 969,04 309 586,00 -37 512,96 57 100,00 66 400,00 -9 300,00 9 199,00 36 188,04 0,00 -140 000,00 -55 104,00 -55 104,00 -31 104,00



Tabela Nr 3

Lp. Dział Rozdz. Nazwa - Treść
Kwota - 

zwiększenia

Kwota - 

zmniejszenia

1. 600 Transport i łączność 16 000,00 0,00 

60016 Drogi publiczne gminne 16 000,00 0,00 

w tym:

Zakup rębarki 16 000,00

2. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0,00 40 000,00

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 0,00 10 000,00 

w tym:

Ograniczenie Niskiej Emisji - dotacja zgodnie z 

regulaminem na wymianę kotłów CO 
10 000,00

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 0,00 30 000,00 

w tym:

Budowa oświetlenia  w miejscowości Gierałtowice
30 000,00 

3. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0,00 6 350,00

92195 Pozostała działalność 0,00 6 350,00 

w tym:

Budowa wiat przy Centrum Biblioteczno - 

Informatycznym w Wieprzu
6 350,00

4. 926 Kultura fizyczna 0,00 24 754,00

92695 Pozostała działalność 0,00 24 754,00 

Budowa ogólnodostępnych miejsc infrastruktury 

rekreacyjnej na terenie Gminy Wieprz
24 754,00 

RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE 16 000,00 71 104,00

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:

§ 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

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

359 061,63

146 783,07

2 485 146,35

52 000,00

1 976 112,54

330 035,07

§  3

Kwota

69 540 907,78

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt w kwocie 509.033,81 zł, który zostanie 

pokryty przychodami pochodzącymi z  wolnych środków.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 2.485.146,35 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 

1.976.112,54 zł.

-509 033,81

70 049 941,59

1 649 266,58

505 844,70

227 105,05

102 930,02

1 924 112,54



Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wieprz

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.

§  6

§  5

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

Województwa Małopolskiego 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2021 dotyczący planu przychodów i kosztów zakładu 

budżetowego w 2021r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały

§ 7

§  4



Projekt Załącznik Nr 1

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

z dnia 15 listopada 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

179 689,00

40002 Dostarczanie wody 179 689,00

Dotacja przedmiotowa 

(bieżąca)
129 689,00

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
365 000,00

90001
Gospodarka ściekowa i 

ochrona wód
250 000,00

dotacja celowa 

(majątkowa)
250 000,00

90005
Ochrona powietrza 

atmosferycznego i klimatu
115 000,00

dotacja celowa 

(majątkowa)
115 000,00

921
Kultura i ochrona 

dziedzictwa narodowego
1 665 000,00 105 000,00

92109
Domy i ośrodki kultury, 

świetlice i kluby
1 405 000,00

dotacja podmiotowa 

(bieżąca)
1 405 000,00

92116 Biblioteki 260 000,00

dotacja podmiotowa 

(bieżąca)
260 000,00

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 2 741 935,00 1 423 000,00

OGÓŁEM DOTACJE 4 164 935,00

w tym:

dotacje podmiotowe 1 665 000,00

dotacje przedmiotowe 129 689,00

dotacje celowe 2 370 246,00

w tym:

dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących 1 355 246,00

dotacje celowe inwestycyjne 1 015 000,00



Projekt Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Wieprz

Nr XXVIII/.../21

z dnia 15 listopada 2021r.

§ Kwota

1 Rolnictwo i łowiectwo 010                      -                 50 000          50 000              110 000                                   -    -          60 000    

1.1 Infrastruktura 

wodociągowa                              

i sanitacyjna wsi

01010              50 000          50 000              110 000    -          60 000    

2 Wytwarzanie i 

zaopatrywanie w 

energię elektryczną, 

gaz i wodę

400          185 556           2 470 403        179 689           2 391 073                                   -             264 886    

2.1 Dostarczanie wody 40002          185 556           2 470 403        179 689           2 391 073             264 886    

OGÓŁEM          185 556           2 520 403        229 689           2 501 073                                   -             204 886    

Koszty Stan środków 

obrotowych na 

koniec roku 

budżetowego

Ogółem W tym dotacja z budżetu
Ogółem w tym: wpłata do 

budżetu nadwyżki 

środków obrotowych           

(§ 2370)

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego w 2021r.

Lp. Wyszczególnienie Nr 

podziałki

Stan środków 

obrotowych na 

początek roku 

budżetowego

Przychody

Strona 10



Projekt 

 

UCHWAŁA NR XXVIII/   /21 

RADY GMINY WIEPRZ 

z dnia 15 listopada 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. 

 

 

 
 

pkt. 9



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) 16 829 255,57 7 075 241,07 5 801 998,00 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 6 459 500,00 2 638 500,00 1 500 000,00 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 13 222 946,00 5 902 255,43 4 958 103,00 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 6 447 000,00 2 626 000,00 1 500 000,00 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 12 934 659,07

1.a 0,00 8 796 159,07

1.b 0,00 4 138 500,00

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 10 860 358,43

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 4 126 000,00

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 300 000,00 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 1 600 000,00 400 000,00 1 200 000,00 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 1 600 000,00
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Projekt     Załącznik Nr 3 do uchwały  

       Rady Gminy Wieprz Nr XXVIII/   /21 

       z dnia 15 listopad 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. 

W dochodach bieżących wprowadzono środki na uzupełnienie dochodów zgodnie z pismem 

Ministra Finansów Nr ST3.4751.5.2021 z dnia 29 października 2021r. 

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 dochody majątkowe z tytułu dotacji na zadanie pn.: "Budowa sali 

gimnastycznej przy ZSP we Frydrychowicach" oraz dochody z Rządowego Fundusz Inwestycji 

Lokalnych i Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych. 

 

 

 

 

 

 



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. 

Wprowadzono 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. 

W przychodach uwzględniono również wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 

o finansach publicznych. 

 

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 rozchodach budżetu gminy uwzględniono możliwość udzielenia pożyczki, zaś po stronie  

przychodów zaplanowano wpływy ze spłaty tej pożyczki w roku 2022r. 

 

 
 



Uchwała nr XXVIII//2021 

Rady Gminy Wieprz 
z dnia 15 listopada 2021r. 

 
 
w sprawie ustalenia zasad, na jakich sołtysom Gminy Wieprz będzie 

przysługiwać dieta oraz zwrot kosztów podróży. 
 

Na podstawie art. 37b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz.1372 z późn. zm.)  
 

Rada Gminy Wieprz uchwala, co następuje: 
 

§1. 
 
1. Z tytułu wykonywania zadań określonych w Statucie Sołectwa i za udział  

w zwyczajnych sesjach Rady Gminy Wieprz ustala się dla sołtysów Gminy 
Wieprz diety w następujących wysokościach: 

 
1) 600,00 zł w sołectwach liczących do 1000 mieszkańców; 

2) 800,00 zł w sołectwach liczących od 1001 do 4000 mieszkańców; 
3) 1.200,00 zł w sołectwach liczących powyżej 4.000 mieszkańców. 
 

2. Wysokość przyznawanej sołtysowi diety weryfikowana jest raz do roku, według 
stanu liczby mieszkańców w sołectwie na dzień 31 grudnia. 

 
§2. 

 

1. Za każdą nieobecność sołtysa na zwyczajnych sesjach Rady Gminy Wieprz 
potrąca się kwotę 5% należnej diety. 

 
2. Podstawą do obniżenia diety, o której mowa w ust. 1, jest odnotowanie  

na liście obecności zwyczajnej sesji faktu nieobecności. 

 
 

§3. 
 
Dieta za każdy miesiąc kalendarzowy jest wypłacana w terminie do 10 dnia 

następnego miesiąca z wyjątkiem miesiąca grudnia, kiedy wypłacana jest do 31 
dnia tego miesiąca. 

 
§4. 

 

1. W przypadku delegowania sołtysów przez Gminę do udziału w szkoleniu lub 
spotkaniu poza terenem Gminy, przysługuje im zwrot kosztów podróży  

wg zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 
marca 2002 roku w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania 
zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, 

motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002 r. 
Nr 27 poz. 271 z późn. zm.).  
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2. W przypadku korzystania ze służbowego środka transportu, sołtysom nie 

przysługuje zwrot kosztów podróży, o którym mowa w ust. 1.  
 

§5. 
 
Traci moc uchwała Nr XXI/212/13 Rady Gminy Wieprz z dnia 30 stycznia 2013r. 

w sprawie ustalenia zasad, na jakich sołtysom Gminy Wieprz będzie przysługiwać 
dieta oraz zwrot kosztów podróży. 

 
§6. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wieprz. 
 

§7. 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. i podlega ogłoszeniu  

w sposób zwyczajowo przyjęty. 
 



UCHWAŁA nr ………………….. 

Rady Gminy Wieprz 
z dnia ………….. 2021 r. 

 
 
w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

Wieprz. 
 

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 
1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. 
zm.), art. 13 ust. 1 i 4, art. 37 ust 2, pkt. 6 oraz art. 67 ust. 3, art. 35 w zw. 

z art. 4 pkt 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce 
nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), 

 
Rada Gminy Wieprz uchwala, co następuje: 

 

§ 1 
1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w trybie bezprzetargowym: 

 
− nieruchomości pozostającej własnością Gminy Wieprz, położonej  

w Gminie Wieprz, obręb Nidek, o łącznej powierzchni 0,0601 ha, 
składającej się z działek o nr ewid.: 151/5 o powierzchni 0,0025 
ha,  1529/6 o powierzchni 0,0041 ha, 1529/8 o powierzchni 

0,0177 ha oraz 151/3 o powierzchni 0,0358 ha, objętych księgą 
wieczystą nr KR1W/00061357/2, prowadzoną przez Sąd 

Rejonowy w Wadowicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych  
   oraz  

− nieruchomości pozostającej własnością Gminy Wieprz, położonej  

w Gminie Wieprz, obręb Nidek, o łącznej powierzchni 0,0321 ha, 
składającej się z działki o nr ewid. 1469/1 o powierzchni 0,0321 

ha,  objętej księgą wieczystą nr KR1W/00026739/7, prowadzoną 
przez Sąd Rejonowy w Wadowicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych, 

     

dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej położonej 
w gminie Wieprz, w obrębie Nidek oznaczonej działkami o numerach 

ewidencyjnych: 152/1, 152/2, 158/1 oraz 1531, objętej księgą wieczystą  
nr KR1W/00075942/1, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Wadowicach,  
V Wydział Ksiąg Wieczystych. 

 
2. Sprzedaż nieruchomości opisanej w ust. 1 następuje za cenę nie niższą niż 

wartość nieruchomości określona w operacie szacunkowym.   
   

§ 2 

 
Nieruchomości opisane w §1 są zlokalizowane na terenie zespołu dworsko-

parkowego w Nidku wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A-517 
[obecny nr A-1067/M] na podstawie decyzji sygn.  KL.IV-5340/60/87 z dnia 
11.09.1987 roku i podlegają ograniczeniom w zakresie sposobu użytkowania  

i zagospodarowania ze względu na konieczność zapewnienia ochrony widokowej 
założenia dworsko parkowego  na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 lipca 

2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. 
z 2021 r. nr 710 z późn. zm.).  

pkt. 11



Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. nr 710 z późn. 
zm.) nieruchomości podlegają obowiązkowi uzyskania pozwolenia 

konserwatorskiego na roboty budowlane, zmianę sposobu użytkowania oraz 
zagospodarowania ww. nieruchomości, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 23 lipca 
2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 

Gmina Wieprz na podstawie art. 13 ust. 4 uzyskała pozwolenia 
konserwatorskie nr RD.5173.24.2021.DW  Małopolskiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków w Krakowie na zbycie nieruchomości opisanej w § 1 ust. 
1.   

 

§ 3 
Nieruchomości pozostające przedmiotem niniejszej uchwały w miejscowym planie 

zagospodarowania  przestrzennego Gminy Wieprz, przyjętym uchwałą  
nr XXXVII/313/2018  Rady Gminy Wieprz z dnia 30 maja 2018 r., (Dz. Urz. woj. 
małopolskiego z 2018 r. poz. 4014 z dnia 05.06.2018 r.) objęte są następującymi 

ustaleniami:   
 

- tereny usług komercyjnych i produkcji (symbol 4U/P.1) 
- tereny dróg publicznych klasy drogi zbiorczej (symbol 4KDZ.2) 

 
 

§ 4 

Wykonanie uchwały  powierza się Wójtowi Gminy Wieprz. 
 

§ 5 
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.  
 

Działki o nr ewid.: 151/5 o powierzchni 0,0025 ha,  1529/6 o powierzchni 
0,0041 ha, 1529/8 o powierzchni 0,0177 ha, 151/3 o powierzchni 0,0358 
ha, oraz 1469/1 o powierzchni 0,0321 ha,  położone w Gminie Wieprz, obręb 

Nidek, o łącznej powierzchni 0,0922 ha w miejscowym planie 
zagospodarowania  przestrzennego Gminy Wieprz, przyjętego uchwałą nr 

XXXVII/313/2018  Rady Gminy Wieprz z dnia 30 maja 2018 r., (Dz. Urz. woj. 
małopolskiego z 2018 r. poz. 4014 z dnia 05.06.2018 r.)  objęte są ustaleniami:   
- tereny usług komercyjnych i produkcji (symbol 4U/P.1) oraz w znikomej 

części w tereny dróg publicznych klasy drogi zbiorczej (symbol 4KDZ.2).  
Z uwagi na małą powierzchnię (0,0922 ha) oraz kształt (wąski wydłużony) 

nieruchomości nie mogą zostać zagospodarowane zgodnie z przeznaczeniem a 
jednocześnie poprawią warunki zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej. 

Minimalna powierzchnia działki budowlanej powstałej po podziale geodezyjnym, 
położonej w terenach usług komercyjnych i produkcji nie może być mniejsza niż 
1500 m2. 

 
Zgodnie z art. 37 ust 2, pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce 

nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.),  nieruchomość 
jest zbywana w drodze bezprzetargowej, jeżeli przedmiotem zbycia jest 
nieruchomość lub jej części, jeśli mogą poprawić warunki zagospodarowania 

nieruchomości przyległej, stanowiącej własność lub oddanej w użytkowanie 
wieczyste osobie, która zamierza tę nieruchomość lub jej części nabyć, jeżeli nie 

mogą być zagospodarowane jako odrębne nieruchomości.  
 
Nieruchomości położone w Gminie Wieprz, obręb Nidek, o łącznej powierzchni 

0,0922 ha, składające się z działek o nr ewid.: 151/5 o powierzchni 0,0025 ha,  
1529/6 o powierzchni 0,0041 ha, 1529/8 o powierzchni 0,0177 ha oraz 

151/3 o powierzchni 0,0358 ha, objętych księgą wieczystą nr 
KR1W/00061357/2, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Wadowicach, V 
Wydział Ksiąg Wieczystych oraz działki o nr ewid. 1469/1 o powierzchni 0,0321 

ha,  objętej księgą wieczystą nr KR1W/00026739/7, prowadzoną przez Sąd 
Rejonowy w Wadowicach,   V Wydział Ksiąg Wieczystych, nie mogą być 

samodzielnie zagospodarowane zgodnie z przeznaczeniem w planie miejscowym 
a jednocześnie mogą poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości 
przyległej położonej   w gminie Wieprz, w obrębie Nidek oznaczonej działkami o 

numerach ewidencyjnych: 152/1, 152/2, 158/1 oraz 1531 objętych księgą 
wieczystą nr KR1W/00075942/1, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w 

Wadowicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych. 
 



Uchwała nr ...../2021 
Rady Gminy Wieprz  

z dnia ...... 2021 r. 
 

w sprawie: określenia kryteriów w drugim etapie 
postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez 

Gminę Wieprz, przyznania tym kryteriom określoną liczbę punktów 

oraz określenie dokumentów niezbędnych do potwierdzenia 
spełnienia tych kryteriów 

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

roku o samorządzie gminnym (T. jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z p. 
zm.) oraz art. 131 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe (T. jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 z p. zm.) Rada Gminy 

Wieprz uchwala co następuje: 
 

§ 1. 
 

Ustala się  kryteria wraz z liczbą punktów w drugim etapie postępowania 
rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę 

Wieprz oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów: 
 

Lp Kryterium Ilość 

punktów 

Dokument 

potwierdzający 
kryterium 

1. Dziecko, którego oboje rodzice 
/opiekunowie prawni są zatrudnieni 

na podstawie umowy             o 
pracę/ umowy zlecenia/ umowy o 
dzieło, lub studiują w systemie 

stacjonarnym lub wykonują rolniczą/ 
pozarolniczą działalność gospodarczą. 

 

50  Oświadczenie 
rodziców/opiekunów 

prawnych 

2. Rodzeństwo dziecka kontynuuje 

edukację w tym przedszkolu 
 

10 Oświadczenie 

rodziców/opiekunów 
prawnych 

3. Dziecko z rodziny objętej wsparciem 

asystenta rodziny lub kuratora 
sądowego 

10 Oświadczenie 

rodziców/opiekunów 
prawnych 

4. Dziecko w wieku 6 lat objęte 

obowiązkowym rocznym 
przygotowaniem przedszkolnym oraz 

dziecko w wieku 5 lat 
 

30 Oświadczenie 

rodziców/opiekunów 
prawnych 

5. Dziecko, któremu odroczono 
rozpoczęcie spełniania obowiązku 

szkolnego 
 

30 Oświadczenie 
rodziców/opiekunów 

prawnych 

6. Dziecko, które jest zameldowane oraz 

zamieszkuje w granicy obwodu szkoły 
podstawowej w Zespole Szkolno-

Przedszkolnym w skład którego 
wchodzi przedszkole  

20 Oświadczenie 

rodziców/opiekunów 
prawnych 

pkt. 12



 
 

§ 2. 
 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wieprz oraz Dyrektorom 
Zespołów Szkolno-Przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Wieprz. 

 

§ 3. 
 

Traci moc Uchwała Nr XXV/216/2017 Rady Gminy Wieprz z dnia 22 marca 
2017 r. w sprawie określenia kryteriów w drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wieprz, 
przyznania tym kryteriom określoną liczbę punktów oraz określenie 

dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów. 
 

§ 4. 
 

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

 
 



Uchwała nr XXVIII//2021 

Rady Gminy Wieprz 
z dnia 15 listopada 2021r. 

 
 
w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania  

i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych Gminy Wieprz dla 
zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we 

współzawodnictwie  międzynarodowym lub krajowym. 
 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 

r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2021r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 
31 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 1133), 

 
Rada Gminy Wieprz uchwala, co następuje: 

 

§ 1 
 

Określa się szczegółowe zasady i tryb przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz 

wysokości stypendiów sportowych Gminy Wieprz dla zawodników osiągających 

wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie  międzynarodowym lub krajowym 

w brzmieniu załącznika do uchwały. 

§2. 

 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wieprz. 
 

 
§3. 

 
Traci moc uchwała nr XXV/249/2013 Rady Gminy Wieprz z dnia 12 sierpnia 2013 

r. w sprawie okresowych stypendiów sportowych Gminy Wieprz dla zawodników 
osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym 
lub krajowym. 

 
§4. 

 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 

2022 roku. 
  

pkt. 13



Załącznik nr 1 

do Uchwały Rady Gminy Wieprz  
nr ……… 

z dnia 15 listopada 2021r. 
 
Szczegółowe zasady i tryb przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz 

wysokości stypendiów sportowych Gminy Wieprz dla zawodników 
osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie  

międzynarodowym lub krajowym 
 
 

  
§ 1. 

  
1. Stypendium sportowe Gminy Wieprz, zwane dalej stypendium, przyznane może 

być zawodnikowi biorącemu udział we współzawodnictwie sportowym  

w dyscyplinach i konkurencjach objętych programem odpowiedniego związku 
sportowego i zgodnie z jego przepisami, który: 

  
1) stale zamieszkuje na terenie gminy Wieprz, 

2) uprawia dyscyplinę objętą systemem współzawodnictwa sportowego dzieci  
i młodzieży, 

3) w chwili przyznawania stypendium nie ukończył 25 lat życia, 

4) w roku przyznania stypendium lub w roku poprzednim uzyskał wysokie wyniki 
sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym – 

minimum rangi wojewódzkiej. 
 
2. Za wysokie wyniki sportowe osiągnięte w sportach indywidualnych uznaje się:  

1) I-III miejsce na Igrzyskach Olimpijskich lub Paraolimpijskich, Mistrzostwach 
Świata, Pucharach Świata, Światowych Igrzyskach Sportowych The World 

Games;  
2) I-III miejsce na Mistrzostwach Europy, Pucharach Europy;  
3) I-III miejsce na Mistrzostwach Polski, Pucharach Polski, Grand Prix Polski;  

4) I-III miejsce na zawodach makroregionalnych;  
5) I-III miejsce na mistrzostwach województwa;  

6) powołanie do kadry narodowej w poszczególnych kategoriach wiekowych.  
 
3. Za wysokie wyniki sportowe osiągnięte w sportach drużynowych uznaje się:  

1) I-III miejsce na Igrzyskach Olimpijskich lub Paraolimpijskich, Mistrzostwach 
Świata, Pucharach Świata, Światowych Igrzyskach Sportowych The World 

Games;  
2) I-III miejsce na Mistrzostwach Europy, Pucharach Europy;  
3) I-III miejsce na Mistrzostwach Polski, Pucharach Polski, Grand Prix Polski;  

4) I-III miejsce  na zawodach makroregionalnych;  
5) I-III miejsce na mistrzostwach województwa;  

6) powołanie do kadry narodowej w poszczególnych kategoriach wiekowych. 
7) uczestnictwo w rozgrywkach ligowych na szczeblu centralnym 

(ogólnopolskim). 

 
4. Organizatorem zawodów sportowych, o których mowa w ust 2 i 3 są: 

Międzynarodowy Komitet Olimpijski, Międzynarodowy Komitet Paraolimpijski, 
Komitet Organizacyjny Światowych Igrzysk Sportowych The World Games, 



Europejskie Związki Sportowe, Polskie Związki Sportowe wymienione w wykazie 

polskich związków sportowych zawartym w aktualnym komunikacie Ministerstwa 
Sportu i Turystyki.  

5. Organizatorem zawodów mogą być również podmioty działające z upoważnienia 
podmiotów wymienionych w ust. 4.  

6. Ustala się miesięczną wysokości stypendiów dla zawodników za osiągnięcia  

w sportach indywidualnych:   
1) I miejsce na Igrzyskach Olimpijskich lub Paraolimpijskich, Mistrzostwach 

Świata, Pucharach Świata, Światowych Igrzyskach Sportowych The World 
Games – 550 zł;  

2) II miejsce na Igrzyskach Olimpijskich lub Paraolimpijskich, Mistrzostwach 

Świata, Pucharach Świata, Światowych Igrzyskach Sportowych The World 
Games – 500 zł;  

3) III miejsce na Igrzyskach Olimpijskich lub Paraolimpijskich, Mistrzostwach 
Świata, Pucharach Świata, Światowych Igrzyskach Sportowych The World 
Games – 450 zł;  

4) I miejsce na Mistrzostwach Europy, Pucharach Europy – 350 zł;  
5) II miejsce na Mistrzostwach Europy, Pucharach Europy - 300 zł;  

6) III miejsce na Mistrzostwach Europy, Pucharach Europy – 250 zł;  
7) I miejsce na Mistrzostwach Polski, Pucharach Polski, Grand Prix Polski – 200 

zł;  
8) II miejsce na Mistrzostwach Polski, Pucharach Polski, Grand Prix Polski – 180 

zł;  

9) III miejsce na Mistrzostwach Polski, Pucharach Polski, Grand Prix Polski – 150 
zł;  

10) I-III miejsce na zawodach makroregionalnych – 120 zł;  
11) I-III miejsce na mistrzostwach województwa – 100 zł;  
12) powołanie do  kadry narodowej w poszczególnych kategoriach wiekowych – 

300 zł.  
7. Ustala się miesięczną wysokości stypendiów dla zawodników za osiągnięcia w 

sportach drużynowych:  
1) I miejsce na Igrzyskach Olimpijskich lub Paraolimpijskich, Mistrzostwach 

Świata, Pucharach Świata, Światowych Igrzyskach Sportowych The World 

Games – 550 zł;  
2) II miejsce na Igrzyskach Olimpijskich lub Paraolimpijskich, Mistrzostwach 

Świata, Pucharach Świata, Światowych Igrzyskach Sportowych The World 
Games – 500 zł;  

3) III miejsce na Igrzyskach Olimpijskich lub Paraolimpijskich, Mistrzostwach 

Świata, Pucharach Świata, Światowych Igrzyskach Sportowych The World 
Games – 450 zł;  

4) I miejsce na Mistrzostwach Europy, Pucharach Europy– 380 zł;  
5) II miejsce na Mistrzostwach Europy, Pucharach Europy– 350 zł;  
6) III miejsce na Mistrzostwach Europy, Pucharach Europy– 320 zł;  

7) I miejsce na Mistrzostwach Polski, Pucharach Polski, Grand Prix Polski – 300 
zł;  

8) II miejsce na Mistrzostwach Polski, Pucharach Polski, Grand Prix Polski – 280 
zł;  

9) III miejsce na Mistrzostwach Polski, Pucharach Polski, Grand Prix Polski – 250 

zł;  
10) I-III miejsce na zawodach makroregionalnych – 180 zł;  

11) I-III miejsce na mistrzostwach województwa – 150 zł;  



12) powołanie do kadry narodowej w poszczególnych kategoriach wiekowych – 300 

zł.  
13) uczestnictwo w rozgrywkach ligowych na szczeblu centralnym (ogólnopolskim) 

– 300 zł 
8. W przypadku spełnienia przez osobę fizyczną warunków do uzyskania więcej niż 

jednego stypendium za osiągnięcia w sporcie, zawodnikowi przyznaje się jedno 

stypendium w wyższej wysokości.  
9. Zawodnik spełniający warunki określone w ust. 1 może otrzymać stypendium, 

jeżeli przebieg jego dotychczasowej działalności sportowej oraz plany startów  
i przygotowań wskazują na możliwość osiągania w przyszłości wysokich wyników 
we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym. 

10. Stypendium sportowe może być przyznane w danym roku budżetowym tylko jeden 
raz temu samemu zawodnikowi. 

 
§ 2. 

  

1. Środki finansowe przeznaczone na stypendia sportowe planowane są corocznie  
w budżecie Gminy Wieprz. 

2. Stypendia przyznaje się na czas określony, nie dłuższy niż rok kalendarzowy. 
3. Przyznane stypendium nie podlega rewaloryzacji i wypłacane jest z góry  

w miesięcznych ratach do 10-go dnia każdego miesiąca, poczynając od miesiąca, 
w którym zostało przyznane, na wskazany we wniosku rachunek bankowy, przy 
czym wypłata stypendium za miesiące styczeń i luty będzie dokonana do końca 

lutego danego roku. 
4. Wójt Gminy Wieprz przyznając stypendium może podjąć decyzję o innym, niż 

określony w ust. 3 trybie jego wypłacania. 
5. Wypłata stypendium dokonywana będzie na wskazany we wniosku rachunek 

bankowy. 

6. Stypendium sportowe wypłacone w oparciu o nieprawdziwe dane podlega zwrotowi 
na wskazany rachunek bankowy Urzędu Gminy Wieprz wraz z odsetkami 

ustawowymi od dnia otrzymania nienależnego stypendium. 
 

§3 

1. Z wnioskiem o przyznanie stypendium sportowego może wystąpić: 
1) macierzysty klub sportowy zawodnika, 

2) pełnoletni zawodnik, 
3) rodzic lub opiekun prawny, jeśli zawodnik jest niepełnoletni, 
4) związek sportowy właściwy ze względu na dyscyplinę. 

 
2. Wniosek o stypendium powinien zawierać: 

1) imię i nazwisko zawodnika, 
2) dokument potwierdzający przynależność zawodnika do związku sportowego 

lub stowarzyszenia, 

3) opis osiągnięć sportowych zawodnika, 
4) dokumenty potwierdzające opisane osiągnięcia, 

5) program szkolenia i związany z okresem tego szkolenia proponowany okres 
przyznania stypendium, 

6) zobowiązanie do informowania Wójta Gminy Wieprz o okolicznościach 

skutkujących wstrzymaniem lub cofnięciem stypendium, 
7) opinię właściwego związku sportowego, którego statutowe postanowienia  

i regulaminy określają zasady współzawodnictwa, 
8) zaświadczenie ze szkoły lub uczelni o pobieraniu nauki. 



 

3. Wniosek o przyznanie stypendium sportowego składa się w Urzędzie Gminy Wieprz 
w terminie do 31 stycznia danego roku kalendarzowego, uwzględniając wyniki 

sportowe osiągnięte w roku poprzedzającym rok, na który zostanie przyznane 
stypendium sportowe. 

4. W sytuacjach szczególnych Wójt może wyznaczyć inny termin na składanie 

wniosków o przyznanie stypendium sportowego. 
5. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem stypendium. 

6. Wzór wniosku o stypendium dla zawodnika stanowi załącznik do niniejszego 
Regulaminu. 
 

§ 4 
1. Stypendia przyznaje, wstrzymuje i cofa Wójta Gminy Wieprz na wniosek 

zawodnika, klubu sportowego lub z własnej inicjatywy, po zasięgnięciu opinii 
Komisji ds. Stypendiów Sportowych, powoływanej przez Wójta, zwanej dalej 
Komisją. 

2. W skład Komisji wchodzi dwóch członków wskazanych przez Wójta Gminy Wieprz 
oraz dwóch wskazanych przez stowarzyszenia kultury fizycznej Gminy Wieprz. 

3. Przewodniczącego Komisji wyznacza Wójt Gminy Wieprz. 
4. Prace Komisji organizuje przewodniczący. Posiedzenia Komisji odbywają się  

w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na rok. 
5. Członkowie Komisji pełnią swoje funkcje społecznie. 
6. Obsługę administracyjną Komisji prowadzi biuro, w którego zakresie działania 

znajdują się sprawy dotyczące stypendiów sportowych. 
7. W trakcie rozpatrywania wniosku Komisja może dodatkowo zwrócić się  

o merytoryczną opinię do Małopolskiego Związku Stowarzyszeń Kultury Fizycznej 
lub innej organizacji związkowej. 

8. Komisja w ciągu 30 dni od wyznaczonego terminu składania wniosków opiniuje 

złożone wnioski i przedkłada Wójtowi. 
9. W przypadku nieuchwalenia budżetu gminy na dany rok kalendarzowy przed 

upływem terminu wskazanego w §3 ust. 2, za termin zaopiniowania wniosków i ich 
przedłożenia Wójtowi przyjmuje się 14 dni od daty, w którym budżet został 
zatwierdzony. 

 
§ 5 

 
1. Stypendium wstrzymuje się zawodnikowi, jeżeli zaniedbuje on realizację programu 

szkoleniowego, lub został zawieszony w prawach zawodnika przez organ statutowy 

właściwego polskiego związku sportowego zgodnie z regulaminem tego związku 
lub przez inne właściwe stowarzyszenie, zaprzestał realizacji programu szkolenia 

sportowego przyjętego przez klub, uzyskał status zawodnika profesjonalnego lub 
kontraktowego, popełnił przestępstwo, za które został skazany prawomocnym 
wyrokiem sądu. 

2. Wznowienie wypłacania stypendium następuje po stwierdzeniu ustania przyczyn 
jego wstrzymania, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym 

ustały te przyczyny. Miesięczne raty stypendium, przypadające na okres 
wstrzymania stypendium nie są wypłacane. 

 

§ 6 
Stypendium cofa się zawodnikowi, jeżeli w okresie jego pobierania: 

a) trwale nie realizuje on programu szkoleniowego, 



b) została nałożona na niego kara dyscyplinarna przewidziana w statucie danego 

związku sportowego, 
c) zmienił stałe miejsce zamieszkania poza teren gminy Wieprz. 

 
 

§ 7 

Zawodnikowi, który jest czasowo niezdolny do uprawiania sportu, a niezdolność  
ta została stwierdzona orzeczeniem lekarskim, może być wypłacane stypendium 

sportowe przez okres tej niezdolności, jednak nie dłużej niż do końca półrocznego 
okresu, w którym niezdolność ta wystąpiła. 
  

 
 

§ 8 
Wykaz zawodników, wysokość przyznanych im stypendiów i osiągniętych wyników 
podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Wieprz oraz na stronie 

internetowej Urzędu. 



Załącznik do Szczegółowych zasad i tryb przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów 
sportowych Gminy Wieprz dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie 

międzynarodowym lub krajowym 

 
 
………………………………..                                  ………………………….. 
(wnioskodawca)                                                                                  (miejscowość, data) 

 

WNIOSEK 

O PRZYZNANIE OKRESOWEGO STYPENDIUM SPORTOWEGO GMINY WIEPRZ  

DLA ZAWODNIKA OSIĄGAJĄCEGO WYSOKIE WYNIKI SPORTOWE WE WSPÓŁZAWODNICTWIE 

MIĘDZYNARODOWYM LUB KRAJOWYM 

 

 
DANE PRESONALNE ZAWODNIKA OSIĄGAJĄCEGO WYSOKIE WYNIKI SPORTOWE                                                                    

WE WSPÓŁZAWODNICTWIE MIĘDZYNARODOWYM LUB KRAJOWYM 

Imię i nazwisko  

Data i miejsce urodzenia  

Imię ojca  

Imię matki  

Adres zamieszkania  

Miejscowość…………….………………….…………….……………………….………….. 
 
Kod pocztowy ………………… Gmina ……………………….…………..…………….. 
 
Powiat ……………………………………………………………………………………..……… 
 
Województwo …………………………………………………………………………….…… 

Adres zameldowania (wypełnia się 
w przypadku gdy adres zamieszkania 
jest inny od adresu zameldowania) 

 
Miejscowość…………….…………………………………….……………………………….. 
 
Kod pocztowy …………………… Gmina …………………….…………..…………….. 

 

Powiat ……………………………………………………………………………………..……… 
 
Województwo …………………………………………………………………………….…… 

PESEL            

Telefon  

Uprawiana dyscyplina sportowa  

Urząd skarbowy właściwy wg 
miejsca zamieszkania 

 

Imię i nazwisko właściciela 
rachunku bankowego 

 

Nazwa banku 

 

 

Nr rachunku bankowego: 

                          

 
DANE KLUBU SPORTOWEGO, DO KTÓREGO PRZYNALEŻY ZAWODNIK OSIĄGAJĄCY WYSOKIE WYNIKI 

SPORTOWE WE WSPÓŁZAWODNICTWIE MIĘDZYNARODOWYM LUB KRAJOWYM 

Nazwa klubu sportowego  
 

Adres  

Ul. ………………………………………………...……………………………………………….. 
 



 

 Kod pocztowy ……………………… Miejscowość………………….………………… 
 
Województwo …………………………………………………………………………….…… 

Telefon/Fax/ Adres e - mail  

OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE ZAWODNIKA OSIĄGAJĄCEGO WYSOKIE WYNIKI SPORTOWE WE 
WSPÓŁZAWODNICTWIE MIĘDZYNARODOWYM LUB KRAJOWYM  

W OKRESIE 12 MIESIĘCY KALENDARZOWYCH POPRZEDZAJĄCYCH ZŁOŻENIE WNIOSKU 

Lp.  Nazwa 
imprezy 
/olimpiady, 
zawodów…
/ 

Miejscowoś
ć 
/olimpiady, 
zawodów…
/ 

Kraj Termin 
/olimpiady, 
zawodów…
/ 

Dyscyplin
a 

Konkurencj
a 

Kategori
a  
wiekowa 

Osiągnięci
e 
/miejsce/ 

  
 
 
 

       

  

 
 
 

       

  
 
 

 

       

  
 
 
 

       

  
 
 
 

       

 

 
 
 
 

        

 

 
 
 
 

        

Oświadczam, że powyższe dane podałem(am) zgodnie ze stanem faktycznym. Jednocześnie 

oświadczam, że o zmianach w stosunku do stanu faktycznego wynikających z wniosku zawiadomię 

właściwą komórkę merytoryczną Urzędu Gminy Wieprz przed wypłatą stypendium za miesiąc, w 

którym zaszła zmiana. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych  

z przyznaniem stypendium sportowego Gminy Wieprz dla zawodnika osiągającego wysokie wyniki 

sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a 

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych). 

 

 

…………………….                   ………………… 

(miejscowości, data)  (podpis zawodnika lub rodzica niepełnoletniego zawodnika)                                                                                       



 

DANE WNIOSKODAWCY 
 

Nazwa wnioskodawcy  
 

Adres  
Ul.…………………………………………………………......………………………………….. 
 

Kod pocztowy …………………………… Miejscowość……………………….……. 
 
Województwo ………………………………………………………………………..….…… 

Telefon/Fax/Adres e – mail  
 

 

Wnoszę o przyznanie stypendium sportowego dla 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(podać imię i nazwisko) 

oraz zobowiązuję się do natychmiastowego powiadomienia właściwej komórki 

merytorycznej Urzędu Gminy Wieprz o zaistnieniu przesłanek, o których mowa w 
szczegółowych zasadach i trybie przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości 
stypendiów sportowych Gminy Wieprz dla zawodników osiągających wysokie wyniki 

sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, stanowiącym 
załącznik do Uchwały nr ………………. Rady Gminy Wieprz z dnia ………………………. 

Oświadczam również, że powyższe dane podałem (am) zgodnie ze stanem faktycznym. 

 

…………………………….        ……………………………………. 
(miejscowości, data)      (podpis wnioskodawcy) 

 

Do wniosku należy załączyć: 
1) dokumenty potwierdzające osiągnięte wyniki we współzawodnictwie sportowym, 

wystawione przez podmioty określone w §1 szczegółowych zasadach i trybie 

przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych Gminy 
Wieprz dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie  

międzynarodowym lub krajowym;  
2) opinię właściwego związku sportowego  

3) program szkolenia sportowego na dany rok kalendarzowy wystawiony przez właściwy 

klub sportowy; 

4) oświadczenie do celów podatkowych;  

5) oświadczenie do celów ubezpieczeniowych;  

6) zaświadczenie ze szkoły lub uczelni o pobieraniu nauki; 

7) dokument potwierdzający przynależność zawodnika do klubu sportowego. 

 

Podpisy: 

W zależności od rodzaju dokumentu podpisy składa: 

1) klub, związek, organizacja pozarządowa działające w dziedzinie kultury fizycznej i 

sportu 



a)  podpis osoby lub osób upoważnionych do składania oświadczeń woli, zgodnie ze 

statutem lub innym dokumentem lub rejestrem określającym sposób reprezentacji 

wraz z pieczątkami imiennymi, a w przypadku ich braku czytelne podpisy oraz 

pieczątka nagłówkowa wnioskodawcy. 

2) osoba fizyczna, która osiągnęła wysokie wyniki sportowe: 

a) w przypadku osób fizycznych niepełnoletnich do 13 roku życia dokumenty podpisuje 

rodzic lub opiekun prawny; 

b) w przypadku osób fizycznych niepełnoletnich od 13 do 18 roku życia dokumenty 

podpisuje osoba fizyczna z rodzicem lub opiekunem prawnym; 

c) w przypadku osób fizycznych pełnoletnich dokumenty podpisuje sama osoba fizyczna. 

 

 

 

  



Zgoda na przetwarzanie danych osobowych  

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Wójta Gminy Wieprz z siedzibą 

przy ul. Centralnej 5, 34-122 Wieprz, jako administratora danych  osobowych  

zgodnie  z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) danych osobowych /mojego dziecka*/ 

zawartych we wniosku, w celach związanych z przyznaniem stypendium 

sportowego. Zgoda jest dobrowolna, ale nie podanie danych wiąże się z brakiem 

możliwości otrzymania stypendium.  

Ponadto oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Szczegółowych 

zasady i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów 

sportowych Gminy Wieprz dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe 

we współzawodnictwie  międzynarodowym lub krajowym oraz akceptuję jego 

zapisy. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia. 

 

Wyrażam zgodę / Nie wyrażam zgody na bezterminowe, publiczne 

nieodpłatne wykorzystanie mojego/mojego dziecka* wizerunku oraz 

imienia i nazwiska przez Administratora zarejestrowanych podczas wręczenia 

stypendiów w celach związanych z promocją wydarzenia. Zgoda obejmuje takie 

formy publikacji jak: strona internetowa Urzędu Gminy Wieprz, Facebook Urzędu 

Gminy, dwumiesięcznik "Wieści z gminy Wieprz", internetowe portale 

informacyjne: mamnewsa.pl, wadowice24.pl, wadowiceonline.pl, gazety: dziennik 

polski, kronika beskidzka, gazeta krakowska. 

 

*niewłaściwe skreślić 

Klauzula informacyjna 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 

z dnia 27 kwietnia 2016r. informuję, iż: 

1. Administratorem danych osobowych jest Urząd Gminy Wieprz z siedzibą przy ul. 
Centralnej 5, 34-122 Wieprz. 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych można uzyskać pod 
adresem  

e-mail iod.ug@wieprz.pl lub listownie na adres Administratora. 
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z przyznaniem stypendium 

sportowego na podstawie Uchwały nr …………………….. Rady Gminy Wieprz z dnia 

……………………..…r. w sprawie: okresowych stypendiów sportowych Gminy Wieprz 

dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie 

międzynarodowym lub krajowym. 

4. Pani/Pana/Dziecka dane osobowe przekazywane będą tylko podmiotom 

uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub 



stosownych umów podpisanych z Administratorem i przetwarzających dane 

osobowe na jego polecenie. 

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wypłaty świadczenia oraz 
archiwizacji.  

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich/dziecka danych osobowych 

oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do 
przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w 

dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli 
przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej cofnięciem. 

7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna 
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia  
27 kwietnia 2016r.  

 

 

……………………                                                                   ……………………… 

Miejscowość, dnia          (czytelny podpis wnioskodawcy / rodziców /     

  prawnych opiekunów) 

 

 



 

Uchwała nr /      /2021 
Rady Gminy Wieprz 

z dnia ..... 2021r. 
 

 

w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania stypendium Wójta Gminy 

Wieprz za wybitne osiągnięcia uczniom Szkół Podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Wieprz oraz ustalenia wzoru wniosku  

o przyznanie tego stypendium 

 

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 1372 z późn. zm.)  

 

Rada Gminy Wieprz uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

1. Uchwala się regulamin udzielania stypendium Wójta Gminy Wieprz za 
wybitne osiągnięcia w konkursach wiedzy i olimpiadach oraz za wybitne 

osiągnięcia artystyczne, uczniom Szkół Podstawowych prowadzonych przez 
Gminę Wieprz w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej 
uchwały. 

2. Określa się wzór wniosku o przyznanie stypendium dla ucznia Szkoły 
Podstawowej w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej 

uchwały. 
 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wieprz. 

 

§ 3 

 

Traci moc uchwała nr XIV/134/2020 Rady Gminy Wieprz z dnia 20.05.2020r.  

w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania stypendium Wójta Gminy Wieprz za 

wybitne osiągnięcia uczniom Szkół Podstawowych prowadzonych przez Gminę 

Wieprz oraz ustalenia wzoru wniosku o przyznanie tego stypendium. 

 

§ 4 

 

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

Urzędowym Województwa Małopolskiego. 

 

 

 

pkt. 14



Załącznik nr 1 

do Uchwały Nr .................. 

Rady Gminy Wieprz 

z dnia ...... 2021 r. 

 

REGULAMIN 

udzielania stypendium Wójta Gminy Wieprz za wybitne osiągnięcia  

w konkursach wiedzy i olimpiadach oraz za wybitne osiągnięcia 

artystyczne, uczniom Szkół Podstawowych prowadzonych przez Gminę 

Wieprz. 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Stypendium przyznaje się za: 

a) wybitne osiągnięcia w konkursach wiedzy i olimpiadach - zdobywcy 

tytułu finalisty lub laureata olimpiad, konkursów przedmiotowych, 

tematycznych, interdyscyplinarnych, organizowanych zgodnie  

z rozporządzeniem MENiS z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie 

organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów  

i olimpiad, oraz pozostałych konkursów przedmiotowych  

i tematycznych organizowanych co najmniej na szczeblu 

wojewódzkim; 

b) wybitne osiągnięcia artystyczne na szczeblu wojewódzkim lub co 

najmniej ogólnopolskim. 

2. Stypendium przyznaje się uczniom Szkoły Podstawowej  

za osiągnięcia uzyskane w okresie od dnia 1 lipca poprzedniego roku do 

dnia 30 czerwca bieżącego roku. 

3. W przypadku spełniania warunków otrzymania stypendium w więcej niż 

jednej dziedzinie, uczeń może otrzymać tylko jedno stypendium Wójta za 

dany okres w dziedzinie, dla której wysokość przyznanego stypendium 

będzie najwyższa. 

 

 

 



§ 2  

Kryteria udzielania stypendium 

 

1. Prawo do ubiegania się o stypendium za wybitne osiągnięcia w konkursach 

wiedzy i olimpiadach przysługuje uczniom, o których mowa w § 1 ust 1 lit. 

a), którzy spełniają łącznie następujące warunki: 

1) uczniowie szkoły podstawowej są finalistami lub laureatami: olimpiad, 

konkursów przedmiotowych, tematycznych, interdyscyplinarnych, 

organizowanych zgodnie z rozporządzeniem MENiS z dnia 29 stycznia 

2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania 

konkursów, turniejów i olimpiad, bądź też są finalistami, laureatami 

innych konkursów przedmiotowych, tematycznych organizowanych co 

najmniej na szczeblu wojewódzkim. 

2. Prawo do ubiegania się o stypendium za wybitne osiągnięcia artystyczne 

przysługuje uczniom, o których mowa w § 1 ust. 1 lit. b), którzy spełniają 

następujące warunki: 

1) uzyskali czołowe miejsca (I, II lub III) w konkursach, przeglądach  

i festiwalach o zasięgu co najmniej ogólnopolskim lub uzyskali czołowe 

miejsca w konkursach, przeglądach i festiwalach szczebla 

wojewódzkiego. 

§ 3 

Tryb udzielania stypendium 

 

1. Stypendium mogą otrzymać uczniowie uczęszczający do szkoły 

podstawowej na terenie Gminy Wieprz, niezależnie od ich sytuacji 

materialnej. 

2. Wnioskodawcami o przyznanie stypendium mogą być rodzice, prawni 

opiekunowie ucznia lub dyrektor szkoły, do której uczeń uczęszcza. 

3. Do wniosku o stypendium należy dołączyć potwierdzone za zgodność  

z oryginałem kopie dokumentów wskazujących na szczególne osiągnięcia 

w olimpiadach i konkursach wiedzy lub szczególne osiągnięcia artystyczne. 

4. W przypadku stwierdzenia braków formalnych we wniosku, Wójt wzywa 

wnioskodawcę do ich uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia otrzymania 

wezwania, pod rygorem pozostawienia sprawy bez rozpoznania. 



5. Wnioski o stypendium należy składać na dzienniku podawczym Urzędu 

Gminy Wieprz, po zakończeniu zajęć dydaktyczno - wychowawczych, 

jednak nie później niż do 10 lipca bieżącego roku.  

6. Do opiniowania wniosków o stypendium Wójt powołuje komisję 

stypendialną. 

7. Skład komisji stypendialnej, tryb jej pracy oraz szczegółowe zadania ustala 

Wójt Gminy w odrębnym zarządzeniu. 

8. Stypendium w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego przyznaje 

Wójt Gminy Wieprz w drodze decyzji administracyjnej. 

9. Wnioski niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane,  

z zastrzeżeniem ust. 4. 

 

§ 4 

Wysokość oraz wypłata stypendium 

 

1. Stypendium wypłacane jest jednorazowo w postaci świadczenia 

pieniężnego w następujących wysokościach: 

 

Osiągnięcie Wysokość stypendium 

brutto za wybitne 

osiągnięcia (w zł) 

Laureat konkursu przedmiotowego i 

interdyscyplinarnego organizowanego zgodnie z 

rozporządzeniem MENiS z dnia 29 stycznia 2002 r. w 

sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania 

konkursów, turniejów i olimpiad 

1500 

Finalista konkursu przedmiotowego                                      

i interdyscyplinarnego organizowanego zgodnie z  

rozporządzeniem MENiS z dnia 29 stycznia 2002 r. w 

sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania 

konkursów, turniejów i olimpiad 

800 

Laureat konkursu tematycznego  organizowanego 

zgodnie z rozporządzeniem MENiS z dnia 29 stycznia 

600 



2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu 

przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad 

Finalista konkursu tematycznego organizowanego 

zgodnie z rozporządzeniem MENiS z dnia 29 stycznia 

2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu 

przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad 

400 

Laureat I miejsca  innego konkursu przedmiotowego, 

tematycznego organizowanego co najmniej na 

szczeblu wojewódzkim   

800 

Laureat(poza I miejscem), finalista innego konkursu 

przedmiotowego, i tematycznego organizowanego co 

najmniej na szczeblu wojewódzkim   

400 

Osiągnięcia artystyczne miejsca (I, II lub III)                      

w konkursach, przeglądach  

i festiwalach o zasięgu co najmniej ogólnopolskim 

1500 

 

Osiągnięcia artystyczne miejsca (I, II lub III)                      

w  konkursach, przeglądach  

i festiwalach o zasięgu wojewódzkim 

800 

 

 

2. Stypendium ma charakter uznaniowy i nie rodzi roszczeń o jego 

przyznanie. 

3. Stypendium płatne jest do rąk rodzica ucznia lub jego opiekuna prawnego 

lub przekazywane przelewem na wskazane konto bankowe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 

do Uchwały Nr ...... 

Rady Gminy Wieprz 

z dnia ..... 2021 r. 

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

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

(wnioskodawca)    

 

 

WNIOSEK 

 

o przyznanie stypendium Wójta Gminy Wieprz za wybitne osiągnięcia  

za okres od dnia 1 lipca ........  roku do dnia 30 czerwca ........  roku 

 

 

I Dane osobowe ucznia 

 

Nazwisko  

 

Imiona  

 

Data i miejsce urodzenia  

 

 

II Informacje o szkole 

 

Nazwa zespołu 

 

 Pieczątka szkoły 

Adres zespołu 

 

 

Klasa w Szkole 

Podstawowej 

 

 

 

 

 

 



III Adres zamieszkania ucznia 

 

Miejscowość  

 

Ulica,  

Nr domu/Nr lokalu 

 

 

Kod pocztowy   _     

 

IV Dane do korespondencji i kontaktu 

 

Imię i nazwisko  

 

Miejscowość 

 

 

Ulica,  

Nr domu/Nr lokalu 

 

 

Kod pocztowy   _     

Nr telefonu  

 

V Dane dotyczące ewentualnej wypłaty stypendium 

1. □ wypłata w kasie Urzędu Gminy* 
2. □ wypłata na wskazany poniżej rachunek bankowy* 

* właściwe zaznaczyć 

 

Nazwisko i imię właściciela 

rachunku bankowego 

 

Nazwa banku 

 

 

Numer rachunku bankowego 

 

 

 

 

 



VI Dziedzina osiągnięć ucznia 

 

Pełna nazwa 

olimpiady/konkursu 

 

Uzyskane 

miejsce 

Data 

olimpiady/konkursu 

   

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych  

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Wójta Gminy Wieprz z siedzibą przy ul. Centralnej 

5, 34-122 Wieprz, jako administratora danych  osobowych  zgodnie  z  Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) danych 

osobowych mojego dziecka zawartych w formularzu, w celach związanych z przyznaniem 

stypendium za wybitne osiągnięcia. Zgoda jest dobrowolna ale nie podanie danych wiąże się  

z brakiem możliwości otrzymania stypendium.  

Ponadto oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Regulaminu udzielania stypendium 

Wójta Gminy Wieprz za wybitne osiągnięcia w konkursach wiedzy i olimpiadach oraz za wybitne 

osiągnięcia artystyczne, uczniom Szkół Podstawowych prowadzonych przez Gminę Wieprz oraz 

akceptuję jego zapisy. 

Wyrażam zgodę / Nie wyrażam zgody (*niepotrzebne skreślić) na bezterminowe, publiczne 

nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka oraz imienia i nazwiska przez 

Administratora zarejestrowanych podczas uroczystego wręczenia stypendiów w celach związanych  

z promocją wydarzenia. Zgoda obejmuje takie formy publikacji jak: strona internetowa Urzędu 

Gminy Wieprz, Facebook Urzędu Gminy, internetowe portale informacyjne: mamnewsa.pl, 

wadowice24.pl, wadowiceonline.pl, gazety: dziennik polski, kronika beskidzka, gazeta krakowska 

oraz strony zespołów szkolno-przedszkolnych do których Państwa dziecko uczestniczy (Zespół 

Szkolno-Przedszkolny nr 1 im. Jana Pawła II w Wieprzu, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 im. 

kard. Stefana Wyszyńskiego w Wieprzu, Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Mikołaja Kopernika  

w Nidku, Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Michała Szczygła w Gierałtowicach, Zespół Szkolno-

Przedszkolny im. Jana Brzechwy we Frydrychowicach, Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Władysława 

Broniewskiego w Przybradzu.) 

 
 
 



Klauzula informacyjna 

Zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do treści danych osobowych 
moich i mojego dziecka. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych  
z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka dla 
celów związanych z przyznaniem stypendium przez Urząd Gminy Wieprz. 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia  
27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: 

1. Administratorem danych osobowych Dziecka jest Urząd Gminy Wieprz z siedzibą przy 
Centralnej 5, 34-122 Wieprz, 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych można uzyskać pod adresem  

e-mail iod.ug@wieprz.pl lub listownie na adres Administratora; 
3. Dane osobowe Dziecka przetwarzane będą w celu  związanym z przyznaniem stypendium 

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia  
27 kwietnia 2016 r. oraz Uchwały Rady Gminy Wieprz z dnia 15 listopada 2021r.  

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych dziecka będą Dane osobowe dziecka będą 
przechowywane przez okres do wypłaty świadczenia oraz archiwizacji.  

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych osobowych Dziecka oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 
prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu 
na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie 
zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;  

6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan,  
iż przetwarzanie danych osobowych Dziecka dotyczących narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;  

 

 
……………………………………                                          …………………………………………………………….. 

Miejscowość, dnia                     (czytelny podpis obojga rodziców / prawnych opiekunów) 

 

 

 

VII Opinia dyrektora szkoły 

 

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

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

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

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

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

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

 

                                                                                   

……………………………………....................... 

                                                         Data, pieczęć i podpis dyrektora szkoły 
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