Projekt
z dnia 17 lutego 2022 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY WIEPRZ
z dnia 28 lutego 2022 r.
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 zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741 z późn. zm.) oraz art. 18, ust. 2, pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.), Rada Gminy Wieprz po stwierdzeniu braku
naruszenia ustaleń Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 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 – etap II
w zakresie objętym uchwałą Nr VIII/63/19 Rady Gminy Wieprz z dnia 23 sierpnia 2019 roku, zmienionym
uchwałą Nr XIII/111/2020 Rady Gminy Wieprz z dnia 25 lutego 2020 roku.
§ 2. W uchwale nr XXXVII/313/18 Rady Gminy Wieprz z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wieprz (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego
poz. 4014 z 5 czerwca 2018 roku), zmienionej uchwałą nr XIX/159/2020 Rady Gminy Wieprz z dnia
28 października 2020 roku w zmieniającej uchwałę sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Wieprz (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego poz. 6845 z 6 listopada 2020 roku),
zmienionej uchwałą nr XXVII/219/2021 Rady Gminy Wieprz z dnia 11 października 2021 roku w zmieniającej
uchwałę sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wieprz (Dz. Urz.
Województwa Małopolskiego poz. 5840 z 22 października 2021 roku) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 21, ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Wyznacza się tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów P oznaczone na rysunku planu
symbolami: 1P.1, 2P.1 - 2P.3, 4P.1, 6P.1 - 6P.19 z przeznaczeniem podstawowym pod obiekty produkcyjne,
składowe i magazynowe.”;;
2) w § 21, ust. 3, pkt 6a otrzymuje brzmienie:
„6a) pozostawienie powierzchni biologicznie czynnej w terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami
6P.8 oraz od 6P.13 do 6P.19 na minimum 20 % powierzchni działki z możliwością jej realizacji na
powierzchniach dachów, tarasów i innych części obiektów budowlanych;”;;
3) w § 21, ust. 3, pkt 9, lit. c otrzymuje brzmienie:
„c) miejsca parkingowe lub postojowe, o których mowa w pkt 9 lit. a i b, określone dla terenów oznaczonych
na rysunku planu symbolami 6P.8 oraz od 6P.13 do 6P.19 mogą być realizowane w formie spełniającej
wymogi dla powierzchni biologicznie czynnej;”;;
4) w § 21, ust. 4, pkt 5a otrzymuje brzmienie:
„5a) wysokość budynków usługowych, gospodarczych, obiektów składowych i magazynowych oraz
infrastruktury technicznej a także garaży, w terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 6P.8 oraz
od 6P.13 do 6P.19, nie większa niż 15,0 m;”;;
5) w § 39, ust. 1 otrzymuje brzmienie:

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: D19FD48A-88C9-4797-9E1D-B99D439AE1AA. Projekt

Strona 1

„1. Wyznacza się tereny rolne R oznaczone na rysunku planu symbolami: 1R.1 - 1R.79, 2R.1 - 2R.33,
3R.1 - 3R.8, 4R.1 - 4R.30, 5R.1 - 5R.23, 6R.1 - 6R.53 z przeznaczeniem podstawowym pod grunty rolne.”..
§ 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 trzech arkuszy;
2) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w zmianie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Wieprz – etap II, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań
własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowiące
Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały;
3) dane przestrzenne, stanowiące Załącznik Nr 3 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 Województwa
Małopolskiego.
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ....................
Rady Gminy Wieprz
z dnia 28 lutego 2022 r.
Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w zmianie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Wieprz – etap II, inwesty-cji 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 zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2021 r., poz. 741 z późn. zm.) rozstrzyga się o sposobie realizacji, zapisanych w zmianie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wieprz – etap II, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
które należą do zadań własnych gminy, przyjmując zasady ich finansowania zgodnie 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 publicznymi i prywatnymi działającymi i inwestującymi na
terenie gminy, tak aby optymalizować wydatki publiczne, np. poprzez budowę infrastruktury technicznej
w trakcie budowy 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 rachunku ekonomicznego liczonego wielkością
poniesionych nakładów na 1 mieszkańca, który będzie korzystał z realizowanej infrastruktury.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: D19FD48A-88C9-4797-9E1D-B99D439AE1AA. Projekt

Strona 1

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr ....................
Rady Gminy Wieprz
z dnia 28 lutego 2022 r.
Zalacznik3.xml
Dane przestrzenne, o których mowa w art. 67a ust. 3 i 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) ujawnione zostaną po
kliknięciu w ikonę
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Projekt
z dnia 21 lutego 2022 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY WIEPRZ
z dnia 28 lutego 2022 r.
w sprawie: przyznania dotacji dla Diecezji Bielsko - Żywieckiej na dofinansowanie prac konserwatorskich
przy zabytkowym kościele w Nidku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021r.
poz 1372 z późn. zm. ), art. 81 i art. 82 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
(t. j. Dz.U. z 2021r. poz. 710 z późn. zm.) oraz §1, §2, §6 ust.1 i 2, §7 pkt.1 uchwały Nr XXIV/245/2013 Rady
Gminy Wieprz z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zasad i trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji na
prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
opublikowanej w Dz. U. Woj. Małopolskiego Poz. 4933 z dnia 5 sierpnia 2013 r.”
Rada Gminy Wieprz uchwala, co następuje:
§ 1. Udziela się dotacji dla Diecezji Bielsko - Żywieckiej z siedzibą: Bielsko – Biała ul. Żeromskiego 5a, 43300 Bielsko - Biała na prace konserwatorskie, których szczegółowy zakres określą złożony wniosek
o dofinansowanie, zabytkowego drewnianego kościoła wpisanego do rejestru zabytków pod numerem: A-522,
wyposażenie B-49/ 1- 63 do kwoty 31.386,67 zł. (słownie: trzydzieści jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć
złotych 67/100).
§ 2. Przekazanie dotacji nastąpi na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Wieprz,
Bielsko - Żywiecką.

a Diecezją

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wieprz.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UCHWAŁA NR XXXI/ /22
Rady Gminy Wieprz z dnia 28 luty 2022r.
w sprawie: zmian do budżetu gminy
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.).
Rada Gminy Wieprz uchwala, co następuje:
§ 1
1. Zwiększa plan dochodów budżetu na rok 2022 o łączną kwotę 230.222,63 zł z kwoty 60.545.177,04 zł do kwoty
60.775.399,67 zł w tym:
a) zwiększa dochody bieżące o kwotę 205.490,40 zł
b) zwiększa dochody majątkowe o kwotę 24.732,23 zł
- zgodnie z Tabelą Nr 1.
Tabela Nr 1
Dział

Lp.
1.

2.

750

758

Nazwa - Treść

Kwota
zwiększenia

Administracja publiczna

27 000,00

-

Pozostała działalność
w tym dochody bieżące:
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§0960)
Różne rozliczenia
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
terytorialnego
w tym dochody bieżące:

27 000,00
27 000,00
27 000,00
0,00

85 412,00

0,00

85 412,00

0,00

85 412,00

Subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)

3.

4.

801

852

Oświata i wychowanie
Pozostała działalność
w tym dochody bieżące:
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów
(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków
powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§
2700)
Pomoc społeczna
Ośrodki wsparcia
w tym dochody bieżące:
Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)

5.

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Pozostała działalność
w tym dochody bieżące:
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 (§ 2057)

6.

921

Kwota
zmniejszenia

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Pozostała działalność
w tym dochody majątkowe:
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)

64 302,40
64 302,40
64 302,40

85 412,00
0,00
0,00

64 302,40

1 100,00

-

1 100,00
1 100,00
1 100,00
172 500,00
172 500,00
172 500,00

0,00
0,00
0,00

172 500,00
71 204,20
71 204,20
71 204,20

71 204,20

-

7.

926

Kultura fizyczna i sport
Pozostała działalność
w tym dochody bieżące:

58 746,03
58 746,03
26 000,00

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań
bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§2440)

w tym dochody majątkowe:
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)
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)
Ogółem plan dochodów
- dochody bieżące
dochody
z tytułu
dotacji i środków na finansowanie wydatków na
- dochody
majątkowe
w tym z tytułu środków na dofinansowanie zad.pn."Budowa i
RAZEM:

79 218,00
79 218,00
-

26 000,00
32 746,03

79 218,00

79 218,00

32 746,03

394 852,63

164 630,00

205 490,40
24 732,23
230 222,63

§ 2
I. Zwiększa plan wydatków budżetu na rok 2022 o kwotę 616.634,39 zł z kwoty 62.307.011,08 zł do kwoty
62.923.645,47 zł
w tym:
1. Zwiększa plan wydatków bieżących o łączną kwotę 616.634,39 zł, w tym:
1) zwiększa wydatki bieżące jednostek budżetowych o łączną kwotę 482.616,39 zł, z czego:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększenie o kwotę 117.860,00 zł
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zwiększenie o kwotę 364.756,39 zł,
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące zmniejszenie o kwotę 38.613,00 zł
3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i
3 zwiększenie o kwotę 172.631,00 zł
Zgodnie z Tabelą Nr 2 do Uchwały.

Tabela Nr 2
Lp. Dział Rozdz.

Zwiększenia

Zmniejszenia
wydatki
bieżące

1.

Transport i łączność

600

60016 Drogi publiczne gminne
2.

710
71004

3.

801

4.

851

21 000,00

Plany zagospodarowania
przestrzennego

21 000,00

Oświata i wychowanie
80195 Pozostała działalność

6.

7.

0,00

180 000,00

180 000,00

180 000,00

180 000,00

0,00

180 000,00

0,00

21 000,00

21 000,00

18 000,00

3 000,00

0,00

21 000,00

21 000,00

18 000,00

3 000,00

0,00

obsługa
długu jst

wydatki
majątkowe

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

180 000,00

z tego:
inwestycje i
w tym:
na progr.
zakupy
inwestycyjne
finansów.
z udz.śr.,
o których
mowa w
art.5 ust.1
pkt 2 i 3
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

95 060,00
95 060,00

0,00

95 060,00
95 060,00

95 060,00
95 060,00

95 060,00
95 060,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

127 456,39

0,00

127 456,39

127 456,39

0,00

127 456,39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

127 456,39

0,00

127 456,39

127 456,39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 231,00
1 100,00

0,00

1 231,00
1 100,00

1 100,00
1 100,00

0,00

131,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

85295 Pozostała działalność

131,00

0,00

131,00

0,00

131,00

0,00

0,00

Pozostałe zadania w
zakresie polityki
społecznej

172 500,00

0,00

172 500,00

0,00

0,00

172 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85395 Pozostała działalność

172 500,00

0,00

172 500,00

0,00

0,00

172 500,00

0,00

0,00

0,00

38 613,00

-38 613,00

0,00

0,00

38 613,00

-38 613,00

0,00

0,00

58 000,00
58 000,00

0,00

58 000,00
58 000,00

58 000,00
58 000,00

4 800,00
4 800,00

655 247,39

38 613,00

616 634,39

482 616,39

117 860,00

Ochrona zdrowia

Przeciwdziałanie
alkoholizmowi
852
Pomoc społeczna
85203 Ośrodki wsparcia

853

Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego

921

Ochrona zabytków i
opieka nad zabytkami
926
Kultura fizyczna
92695 Pozostała działalność
92120

8.

0,00

180 000,00

Działalność usługowa

85154

5.

180 000,00

z tego:
z tego;
wydatki
w tym:
dotacje na świadczeni wydatki na
jednostek wynagrodzeni wydatki
zadania a na rzecz
progr.
budżetowych a i składki od związane
bieżące
osób
finansów.
nich
z realizacją
fizycznych
z udz.
naliczane
ich
środk.,
statutowych
o których
zadań
mowa w
art.5 ust.1
pkt 2 i 3

Ogółem plan wydatków

127 456,39
0,00

1 100,00
1 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-38 613,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-38 613,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

53 200,00
53 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

364 756,39

-38 613,00

0,00

172 631,00

0,00

0,00

0,00

0,00

§ 3

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt w kwocie 2.148.245,80 zł, który zostanie
pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.
2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 3.947.697,80 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie
1.799.452,00 zł.
Tabela Nr 4 do uchwały budżetowej na rok 2022 otrzymuje brzmienie jak Tabela Nr 3 do niniejszej uchwały
Tabela Nr 3
Nazwa - treść

Lp.

Kwota

1.

DOCHODY OGÓŁEM

60 775 399,67

2.
3.

WYDATKI OGÓŁEM
Wynik - deficyt

62 923 645,47
-2 148 245,80

4.

Przychody budżetu

3 947 697,80

w tym:

§ 902 Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań
realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

§ 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 zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie
hurtowym
- rozliczenie programu pn.: "Laboratoria Przyszłości"
- 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

5.

51 737,00

127 456,40

20 453,72
0,01
107 002,67
819 648,48

- rozliczenie projektu pn.: "Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa
wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi"

288 478,30

- rozliczenie projektu pn.: "Utworzenie Dziennego Domu Opieki i Aktywizacji
osób niesamodzielnych na terenie gminy Wieprz"

531 170,18

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

2 948 855,92

Razem rozchody
w tym:

1 799 452,00

§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

1 799 452,00

§ 4

Tabela Nr 5 do Uchwały Budżetowej na rok 2022 otrzymuje brzmienie jak tabela Nr 4 do niniejszej
uchwały.
1. Dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki
budżetu na realizacię zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii
Tabela Nr 4
Lp.
1

1.1
1.1.1
2
2.1

2.1.1

2.2

Wyszczególnienie
Dochody od osób prawnych, od
osób fizycznych i od innych
jednostek nie posiadających
osobowości prawnej oraz wydatki
związane z ich poborem

Dział

Rozdział

756

Wpływy z opłat za wydawanie
zezwoleń na sprzedaż alkoholu

75618

193 763,00
193 763,00

851
85153

Prowadzenie profilaktycznej działalności
informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
przeciwdziałania narkomanii

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki

193 763,00

dochody bieżące: Wpływy z opłat za
wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu

Ochrona zdrowia
Zwalczanie narkomanii

Dochody

300 765,67
3 000,00

3 000,00

85154

297 765,67

2.2.1

Prowadzenie profilaktycznej działalności
informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych,
w szczególności dla dzieci i młodzieży, w
tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć
sportowych, a także działań na rzecz
dożywiania dzieci uczestniczących w
pozalekcyjnych programach opiekuńczowychowaczych i socjoterapeutycznych

177 765,67

2.2.2

Przeciwdziałanie patologiom społecznym udzielanie rodzinom, w których występują
problemy alkoholowe, pomocy
psychospołecznej i prawnej, a w
szczególności ochrony przed przemocą w
rodzinie

30 000,00

2.2.3

Wspomaganie działalności instytucji,
stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej
rozwiązywaniu problemów alkoholowych

90 000,00

§ 5

Tabela Nr 6 do Uchwały Budżetowej na rok 2022 otrzymuje brzmienie jak tabela Nr 5 do niniejszej
1. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

Tabela Nr 5
Lp.

1

1.1

1.1.1

2
2.1

Wyszczególnienie
Dochody od osób prawnych, od
osób fizycznych i od innych
jednostek nie posiadających
osobowości prawnej oraz wydatki
związane z ich poborem

Dział

Rozdział

756

Wpływy z różnych rozliczeń

Wydatki

20 000,00

75619

dochody bieżące: Wpływy z części opłaty
za zezwolenie na sprzedaż napojów
alkoholowych w obrocie hurtowym

Ochrona zdrowia

Dochody

20 000,00

20 000,00

851

40 453,72

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

40 453,72

2.1.1

Przeciwdziałanie patologiom społecznym udzielanie rodzinom, w których występują
problemy alkoholowe, pomocy
psychospołecznej i prawnej, a w
szczególności ochrony przed przemocą w
rodzinie

85154

31 171,72

2.1.2

Izba wytrzeźwień

85158

9 282,00

§ 6
1. Tabela Nr 11 do Uchwały Budżetowej na rok 2022 otrzymuje brzmienie jak tabela Nr 6 do niniejszej uchwały.

Tabela Nr 6
DziałRozdział
Treść
Pomoc społeczna
852
85295 Pozostała działalność
Utworzenie Dziennego Domu Opieki i Aktywizacji osób
dochody bieżące
wydatki bieżące
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
853
85395 Pozostała działalność
Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego
wydatki bieżące
Wsparcie dzieci z rodzin peheerowskich w rozwoju cyfrowym Granty PPGR
dochody bieżące
wydatki bieżące
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
900
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu
wydatki bieżące
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
921
92195 Pozostała działalność
Budowa wiat przy Centrum Biblioteczno - Informatycznym w
Wieprzu
dochody majątkowe
Kultura fizyczna
926
92695 Pozostała działalność
Budowa ogólnodostępnych miejsc infrastruktury rekreacyjnej
na terenie Gminy Wieprz
dochody majątkowe

Dochody
421 183,00

643 183,05

421 183,00

643 183,05

421 183,00

643 183,05

421 183,00
643 183,05
172 500,00

413 291,00

172 500,00

413 291,00

0,00

240 791,00
240 791,00

172 500,00

172 500,00

172 500,00
172 500,00
0,00

54 648,00

0,00

54 648,00

0,00

54 648,00
54 648,00

71 204,20

0,00

71 204,20

0,00

71 204,20

0,00

71 204,20
32 746,03

0,00

32 746,03

0,00

32 746,03

0,00

32 746,03
697 633,23

Razem

Wydatki

1 111 122,05

§ 7

Ustala się plan dochodów i wydatków na realizację zadań finansowanych z funduszu przeciwdziałania COVID19 zgodnie z tabelą Nr 7
Tabela Nr 7
Dział Rozdział Treść
801

Razem
Oświata i wychowanie
80101 Szkoły podstawowe
w tym: wydatki bieżące
Laboratoria przyszłości

Dochody
0,00

Wydatki
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01

§ 8

Załącznik Nr 1 do uchwały Budżetowej na rok 2022 dotyczący zestawienia planowanych kwot dotacji
udzielonych z budżetu Gminy Wieprz w 2022r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej
Uchwały.
§ 9

Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2022 dotyczący planu przychodów i kosztów zakładu
budżetowego w 2022 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały
§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
§ 11

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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy Wieprz Nr XXXI/.../22
z dnia 28 lutego 2022r.

Projekt

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych
z budżetu Gminy Wieprz w 2022r.

Dział

Rozdz.

010
01043

Nazwa

Rodzaj dotacji z
budżetu

Rolnictwo i łowiectwo
Infrastruktura wodociągowa
wsi

65 000,00
65 000,00
Dotacje celowe z
budżetu na
finansowanie lub
dofinansowanie
kosztów realizacji
inwestycyji i zakupów
inwestycyjnych
zakładów budżetowych
(majątkowa)

400
40002

Wytwarzanie i
zaopatrywanie w energię
elektryczną, gaz i wodę
Dostarczanie wody

60014

140 060,00

Transport i łączność
Drogi publiczne powiatowe

Oświata i wychowanie
80104 Przedszkola

335 000,00
290 000,00
290 000,00

Dotacja celowa
(bieżąca)
851

140 060,00
335 000,00
335 000,00

dotacja celowa
(majątkowa)
801

65 000,00

140 060,00

Dotacja przedmiotowa
(bieżąca)
600

dla jedn.sektora
finansów
publicznych

Ochrona zdrowia
Przeciwdziałanie
85154
alkoholizmowi

290 000,00
9 282,00

90 000,00

0,00

90 000,00

dotacja celowa
(bieżące)
85158 Izby wytrzeźwień

90 000,00
9 282,00

dotacja celowa
(bieżące)
852

Pomoc społeczna
85232 Centra integracji społecznej

0,00

9 282,00
0,00
0,00

Dotacja celowa
(bieżąca)
85295 Pozostała działalność

dla jedn. nie
należących do
sektora
finansów
publicznych

630 000,00
30 000,00
30 000,00

0,00

600 000,00

Dotacja celowa
(bieżąca)
900

600 000,00

Gospodarka komunalna i
ochrona środowiska
Gospodarka ściekowa i
90001
ochrona wód

300 000,00
250 000,00
dotacja celowa
(majątkowa)

90005

250 000,00

Ochrona powietrza
atmosferycznego i klimatu

50 000,00
dotacja celowa
(majątkowa)

921

Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego
Domy i ośrodki kultury,
92109
świetlice i kluby

1 765 000,00

92116 Biblioteki

1 500 000,00
265 000,00

dotacja podmiotowa
(bieżąca)

265 000,00

Ochrona zabytków i opieka
nad zabytkami

31 387,00
dotacja celowa
(bieżąca)

31 387,00

92195 Pozostała działalność

10 000,00
dotacja celowa
(bieżąca)

926

41 387,00

1 500 000,00
dotacja podmiotowa
(bieżąca)

92120

50 000,00

10 000,00

Kultura fizyczna i sport
Zadania w zakresie kultury
92605
fizycznej i sportu

188 000,00
188 000,00
dotacje celowe
(bieżące)

Razem

2 604 342,00

OGÓŁEM DOTACJE

3 853 729,00

w tym:
dotacje podmiotowe
dotacje przedmiotowe
dotacje celowe

1 765 000,00
140 060,00
1 948 669,00

w tym:
dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących
dotacje celowe inwestycyjne

188 000,00

1 248 669,00
700 000,00

1 249 387,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Wieprz
Nr XXIX/.../22
z dnia 28 lutego 2022r.

Projekt

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego w 2022r.
Lp.

1
1.1
2

2.1

Wyszczególnienie

Rolnictwo i łowiectwo
Infrastruktura
wodociągowa wsi
Wytwarzanie i
zaopatrywanie w
energię elektryczną,
gaz i wodę
Dostarczanie wody
OGÓŁEM

Nr
podziałki

010

Stan środków
obrotowych na
początek roku
budżetowego
0,00

01043

Ogółem

Przychody
W tym dotacja z budżetu
§

Stan środków
obrotowych na
Ogółem
w tym: wpłata do
koniec roku
budżetu nadwyżki
budżetowego
135 000,00
0,00
-70 000,00
Koszty

65 000,00

Kwota
65 000,00

65 000,00

65 000,00

135 000,00

0,00

-70 000,00

400

204 886,00

2 555 509,00

140 060,00

2 463 204,00

0,00

297 191,00

40002

204 886,00
204 886,00

2 555 509,00
2 620 509,00

140 060,00
205 060,00

2 463 204,00
2 598 204,00

0,00

297 191,00
227 191,00

Strona 11

Projekt
UCHWAŁA NR XXXI/.../22
RADY GMINY WIEPRZ
z dnia 28 lutego 2022

w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2026
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 1372 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 XXIX/240/21 z dnia 20 grudnia 2021r.
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 XXIX/240/21 z dnia 20 grudnia 2021r. 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 XXIX/240/21 z dnia 20 grudnia 2021r.
otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kwoty w zł

L.p.

1

Nazwa i cel

Jednostka
odpowiedzialna lub
koordynująca

Okres realizacji
Łączne nakłady
finansowe
Od

Limit 2022

Limit 2023

Limit 2024

Limit 2025

Limit 2026

Do

Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)

12 277 128,57

6 320 789,09

125 061,00

0,00

0,00

0,00

1.a

- wydatki bieżące

10 677 128,57

5 120 789,09

125 061,00

0,00

0,00

0,00

1.b

- wydatki majątkowe

1 600 000,00

1 200 000,00

0,00

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:

3 174 800,57

938 622,05

57 670,00

0,00

0,00

0,00

- wydatki bieżące

3 174 800,57

938 622,05

57 670,00

0,00

0,00

0,00

1.1.1
1.1.1.1

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

1.1.1.2

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

1.1.1.3

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

Urząd Gminy

2016

2023

257 433,00

54 648,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej

2019

2023

973 943,00

240 791,00

57 670,00

0,00

0,00

0,00

Urząd Gminy

2020

2022

1 943 424,57

643 183,05

0,00

0,00

0,00

0,00

- wydatki majątkowe

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego

9 102 328,00

5 382 167,04

67 391,00

0,00

0,00

0,00

- wydatki bieżące

7 502 328,00

4 182 167,04

67 391,00

0,00

0,00

0,00

7 273,04

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.2
1.2

1.3
1.3.1
1.3.1.1

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

Urząd Gminy

2020

2022

250 000,00

1.3.1.2

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy
Wieprz -

Urząd Gminy

2021

2022

6 453 146,00

3 443 103,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.1.3

Rozwój przewozów autobusowych o charakterze publicznym Transport zbiorowy

Urząd Gminy

2022

2023

694 616,00

636 731,00

57 885,00

0,00

0,00

0,00

1.3.1.4

Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż -

Urząd Gminy

2022

2023

1.3.2
1.3.2.1

- wydatki majątkowe
Przebudowa drogi gminnej Nr G000001 w miejscowości Wieprz -

Urząd Gminy

2021

2022

104 566,00

95 060,00

9 506,00

0,00

0,00

0,00

1 600 000,00

1 200 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 600 000,00

1 200 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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L.p.

Limit
zobowiązań

1

6 445 850,09

1.a

5 245 850,09

1.b

1 200 000,00

1.1

996 292,05

1.1.1

996 292,05

1.1.1.1

54 648,00

1.1.1.2

298 461,00

1.1.1.3

643 183,05

1.1.2

0,00

1.2

0,00

1.2.1

0,00

1.2.2

0,00

1.3

5 449 558,04

1.3.1

4 249 558,04

1.3.1.1

7 273,04

1.3.1.2

3 443 103,00

1.3.1.3

694 616,00

1.3.1.4

104 566,00

1.3.2

1 200 000,00

1.3.2.1

1 200 000,00
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Projekt
z dnia 21 lutego 2022 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY WIEPRZ
z dnia 28 lutego 2022 r.
w sprawie przyjęcia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń
kanalizacyjnych będących w posiadaniu Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wieprzu na lata
2022-2024”
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, 1834.) Rada Gminy Wieprz, uchwala co
następuje:
§ 1. Przyjmuje się „Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń
kanalizacyjnych będących w posiadaniu Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wieprzu na lata 20222024” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Z dniem wejścia w życie uchwały tracą moc uchwały;
- nr XX/173/2020 Rady Gminy Wieprz z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu
rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na lata 2021-2024”
- nr X/81/2019 Rady Gminy Wieprz z dnia 8 listopada 2019 roku w sprawie: uchwalenia wieloletniego planu
rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych na lata 2020-2022
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wieprz.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 maja 2022 roku.
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Załącznik do uchwały Nr ....................
Rady Gminy Wieprz
z dnia 28 lutego 2022 r.
WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI
URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH i URZDZEŃ KANALIZACYJNYCH
NA LATA 2022 – 2024
Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wieprzu
I. WPROWADZENIE
Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących
w posiadaniu Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wieprzu na lata 2022-2024 opracowano
zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków.
Niniejszy plan jest podstawowym dokumentem wyznaczającym kierunek działań modernizacyjno –
inwestycyjnych Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wieprzu na lata 2022-2024 w zakresie
urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu zakładu.
Obowiązek sporządzenia i aktualizowania wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych 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 wodociągowo-kanalizacyjnych;
2) przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach;
3) przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków;
4) nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach;
5) sposoby finansowania planowanych inwestycji.
Opracowany plan wpisuje się w przedmiotowe zadania określone statutem Gminnego Zakładu
Wodociągów i Kanalizacji w Wieprzu 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 i KANLIZACYJNYCH
Przedmiotem działalności Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji 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) obsługa ludności, podmiotów gospodarczych i instytucji w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków
komunalnych na terenie objętym zasięgiem działania w Gminie Wieprz;
3) 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 i urządzeń kanalizacyjnych;
5) opracowywanie planów i programów rozbudowy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych oraz
realizacja;

ich

6) wydawanie ogólnych i technicznych warunków podłączeń do posiadanej sieci wodociągowej oraz sieci
kanalizacyjnej oraz uzgodnień branżowych,
7) zawieranie umów z odbiorcami, fakturowanie i pobieranie opłat za świadczone usługi.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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8) Zawieranie umów z operatorami świadczącymi usługi oczyszczania ścieków i odbioru odpadów powstałych
w związku z prowadzoną gospodarką ściekową.
Podstawowymi celami „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych
i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2022 - 2024" są:
- realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych mających na celu utrzymanie ciągłości dostaw wody,
- uzbrojenie w sieć kanalizacji sanitarnej
obszarów miejscowości Wieprz nieobjętych systemem
kanalizacyjnym w celu umożliwienia prawidłowego odprowadzenia ścieków;
- inwestycje w zakresie budowy/rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej są realizowane w celu zaspokojenia
potrzeb mieszkańców zamieszkujących obszar inwestycji w zakresie odprowadzania ścieków bytowych
- poszerzanie zakresu świadczonych usług oraz poprawa ich standardów jakościowych.
III. PRZEDSIĘWZIĘCIA ROZWOJOWO - MODERNIZACYJNE W LATACH 2022-2024
Planowane zadania w zakresie urządzeń wodociągowych:
1. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gierałtowice, ul. Beskidzka, Wieprz.
2. Rozbudowa sieci wodociągowej w Gierałtowicach i Gierałtowiczkach,os. Sikora
3. Budowa zbiornika żelbetowego na wodę pitną wraz z rozbudową i przebudową sieci wodociągowej, budowa
wiaty. Rozbiórka istniejącego zbiornika stalowego.
4. Budowa urządzenia wodnego w miejscowości Gierałtowice , ul. Dworska
5. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Nidek, ul Słoneczna
6. Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu obiektów wodociągowych
7. Modernizacja strefowych studni wodomierzowych.
8. Budowa paneli fotowoltaicznych w miejscowości Gierałtowice, ul. Dworska 11.
9. System zdalnego odczytu wskazań wodomierzy
Planowane zadania w zakresie urządzeń kanalizacyjnych:
1. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Górska / ul. Wrzosowa
2. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie ul. Górska/ul. Kalinowa
3. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Beskidzka (działki nr ewid. 5991/2 i 2609/15)
4. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Słoneczna .
5. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Kuwik (działki nr ewid. 6688/3, 3478/3, 3478/4, 3479/4, 3482/6,
3484/7, 3484/6, 3484/5)
6. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Górska (działka nr ewid. 5899/8)
7. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Lawendowa
Zestawienie planowanych przedsięwzięć rozwojowo–modernizacyjnych na lata 2022-2024 przedstawia
załączona do planu 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 ODBIÓR ŚCIEKÓW ORAZ
PRZEWIDYWANE EFEKTY PLANU.
Wszystkie zaplanowane zadania rozwojowo-modernizacyjne zmierzają do dalszego racjonalizowania
działań zakładu w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków 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;
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·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.
·dostosowanie średnic do bieżących możliwości
odprowadzania
ścieków oraz zastosowanie/
wybudowanie odpowiednich urządzeń kanalizacyjnych np. przepompowni ścieków.
·prowadzenie regularnego przeglądu systemu kanalizacyjnego ( w tym za pomocą inspekcji telewizyjnej,
„zadymiarki kanałowej” ) w celu bieżących napraw i usuwaniu nieprawidłowości .
·kontrole jakości ścieków wprowadzanych do kanalizacji,
·eliminowanie zrzutu wód deszczowych i roztopowych do kanalizacji sanitarnej poprzez
kontrole studni sieciowych oraz uszczelnianie studni.

cykliczne

V. NAKŁADY INWESTYCYJNE W LATACH 2022 – 2024.
Planowane nakłady na rozwój i modernizację urządzeń wodociągowych w latach 2022 - 2024 wynoszą
ogółem 2 591.000 zł.
Z uwagi na brak wartości kosztorysowych wymagane nakłady zostały oszacowane na podstawie wcześniej
zrealizowanych inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych. 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 i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2022 - 2024" planuje się następujące nakłady:
Urządzenia wodociągowe
rok 2022 = 149 tys. zł; rok 2023 = 195 tys. zł, rok 2024 =190 tys. zł suma 534 tyś zł
Urządzenia kanalizacyjne
rok 2022 - 1457 tys. zł; rok 2023 - 600 tys. zł, rok 2024 - 0 tys. zł suma 2057 tyś. zł
VI. SPOSOBY FINANSOWANIA PLANOWANYCH INWESTYCJI
„Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2022-2024"
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 .
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Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1
WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH i URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2022 – 2024
URZĄDZENIA WODOCIĄGOWE
l.p

1
1

2

3

4

5

Zadanie (nazwa)

Krótka charakterystyka zadania

Źródła finansowania

Planowane nakłady do poniesienia w
tys. zł

Ogółem
2022 -2024

2022

2023

2024

4

5

6

7

8

Środki własne
zakładu

40

-

-

40

44

40

40

124

65

-

-

65

-

50

30

50

2
Rozbudowa sieci wodociągowej
w miejscowości Gierałtowice,
ul. Beskidzka, Wieprz

3
Wykonanie dokumentacji
projektowej wraz z zezwoleniami na
realizację inwestycji, oraz budowa sieci
wodociągowej

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

Budowa zbiornika żelbetowego na wodę
pitną wraz z rozbudową i przebudową
sieci wodociągowej, budowa wiaty.
Rozbiórka istniejącego zbiornika
stalowego..

Opracowanie dokumentacji z uzyskaniem
pozwolenia na budowę i rozbiórkę.

Środki z budżetu
Gminy Wieprz

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

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

50
-

-

20
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6

Rozbudowa i modernizacja systemu
monitoringu obiektów wodociągowych

7

Modernizacja strefowych studni
wodomierzowych

8

Budowa paneli fotowoltaicznych w
miejscowości Gierałtowice, ul. Dworska 11

9

System zdalnego odczytu wskazań
wodomierzy

Rozbudowa monitoringu technologicznego
przepompowni wody w Nidku, ul. Św.
Szymona i przepompowni wody we
Frydrychowicach, ul. Wadowicka,
rozszerzenie monitoringu w SUW
Gierałtowice
Rozbiórka istniejących studni i ich
technologii, budowa nowych studni
z montażem nowego uzbrojenia
technologiczno-pomiarowego

Środki własne
zakładu

-

Środki własne
zakładu

-

Budowa paneli fotowoltaicznych na Stacji
Uzdatniania Wody w Gierałtowicach ,
zwiększenie produkcji energii elektrycznej
z mikroinstalacji fotowoltaicznej

Środki z budżetu
Gminy Wieprz

-

Wprowadzenie systemu umożliwiającego
zdalny odczyt wodomierzy

Środki z budżet
Gminy Wieprz

Suma wydatków w tys. zł (netto)

25

-

25

60

60

60

-

60

-

-

60

60

149

195

190

534

URZĄDZENIA KANALIZACYJNE
L.p.

1
1

2

Zadanie (nazwa)

2
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej
ul. Górska / ul. Wrzosowa

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej
w obrębie ul. Górska/ul. Kalinowa

Krótka charakterystyka zadania

3
Wykonanie dokumentacji projektowej wraz
z zezwoleniami na realizację inwestycji oraz
budowa sieci kanalizacji sanitarnej.
Odcinek sieci kanalizacji sanitarnej dla
osiedla budynków jednorodzinnych w
obrębie ul. Wrzosowej oraz ul. Górskiej
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej.
Odcinek sieci kanalizacji sanitarnej dla
budynków jednorodzinnych oraz budynku

Źródła finansowania

4
Środki z budżetu
Gminy Wieprz

Środki z budżetu
Gminy Wieprz

Planowane nakłady do poniesienia
w tyś. zł.

Ogółem
2022-2024

2022
5

2023
6

2024
7

8

20

400

-

420

960

-

-

960
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produkcyjnego w obrębie ul. Górskiej
i ul. Kalinowej.
3

4

5

6

7

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej
ul. Beskidzka (działki nr ewid. 5991/2
i 2609/15)

Rozbudowa sieci ul. Słoneczna

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
do nieruchomości przy ul. Beskidzkiej

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do
nieruchomości zlokalizowanych w obrębie
ul. Słonecznej

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej
ul. Kuwik (działki nr ewid. 6688/3, 3478/3,
3478/4, 3479/4, 3482/6, 3484/7, 3484/6,
3484/5)

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do
nieruchomości zlokalizowanych przy
ul. Kuwik.

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej
ul. Górska (działka nr ewid. 5899/8)

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do
nieruchomości zlokalizowanych przy
ul. Górskiej (działki nr ewid. 3644/54,
3644/55 )

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej
ul. Lawendowa

Program Rządowy
Fundusz Polski Ład :
Program Inwestycji
Strategicznych
Środki z budżetu
Gminy Wieprz
Program Rządowy
Fundusz Polski Ład :
Program Inwestycji
Strategicznych
Środki z budżetu
Gminy Wieprz
Program Rządowy
Fundusz Polski Ład :
Program Inwestycji
Strategicznych
Środki z budżetu
Gminy Wieprz
Program Rządowy
Fundusz Polski Ład :
Program Inwestycji
Strategicznych

31

-

-

31

270

-

-

270

96

-

-

96

60

-

-

60

20

200

-

220

1457

600

-

2057

Środki z budżetu
Gminy Wieprz
Program Rządowy
Fundusz Polski Ład :
Program Inwestycji
Strategicznych
Środki z budżetu
Gminy Wieprz

Wykonanie dokumentacji projektowej oraz
rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej
do nieruchomości na ul. Lawendowej
(rozbudowa istniejącej sieci kanalizacji
sanitarnej)
Suma wydatków w tys. zł (netto)
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Projekt
z dnia 21 lutego 2022 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY WIEPRZ
z dnia 28 lutego 2022 r.
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Wieprz w 2022r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021r.,
poz. 1372 z późn. zm.) i art 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o ochronie zwierząt (t. j. Dz. U. z 2020.
poz. 638 z późn. zm.)
Rada Gminy Wieprz uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Wieprz w 2022r. w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wieprz.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
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Załącznik do uchwały Nr ....................
Rady Gminy Wieprz
z dnia 28 lutego 2022 r.
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Wieprz w 2022 r.
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Ilekroć w Programie jest mowa o:
1) urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Gminy Wieprz - jednostkę organizacyjną, przy pomocy której
wykonywane są zadania Programu;
2) schronisku - należy przez to rozumieć Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt, które jest jednostką
organizacyjną;
3) zwierzętach bezdomnych - należy przez to rozumieć zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły,
zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej
osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały;
4) zwierzętach domowych - należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz
z człowiekiem w jego domu lub odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze
jego towarzysza;
5) kotach wolno żyjących - należy przez to rozumieć koty urodzone lub żyjące na wolności (żyjące w otoczeniu
człowieka w stanie dzikim);
6) programie - należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wieprz w 2022 r.;
§ 2. Koordynatorem Programu jest Wójt Gminy Wieprz, za pośrednictwem Referatu Inwestycji i Ochrony
Środowiska Urzędu Gminy Wieprz i Komisariatu Policji w Andrychowie.
Rozdział 2.
Cel i zadania programu
§ 3. 1. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wieprz oraz opieka nad
zwierzętami bezdomnymi.
2. Zadania priorytetowe Programu to:
1) elektroniczne znakowanie (chipowanie) zwierząt, w szczególności psów i kotów;
2) ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów, poprzez ich
sterylizację i kastrację;
3) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Wieprz;
4) sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie;
5) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
6) odławianie bezdomnych zwierząt;
7) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt;
8) edukacja mieszkańców Gminy Wieprz w zakresie opieki nad zwierzętami.
Rozdział 3.
Elektroniczne znakowanie (chipowanie) zwierząt
§ 4. Elektroniczne znakowanie(chipowanie) zwierząt, w szczególności psów i kotów realizują:
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1) Schronisko - chipowanie bezdomnych zwierząt przyjmowanych do schroniska, a następnie przeznaczonych do
adopcji;
2) Zakład leczniczy dla zwierząt.
§ 5. Urząd będzie pokrywał koszt elektronicznego znakowania zwierząt, w szczególności psów i kotów,
których właściciele zamieszkują na terenie gminy Wieprz, na poniższych zasadach:
1) Urząd zawiera umowę z zakładem leczniczym dla zwierząt na dokonanie elektronicznego znakowania psów
i kotów (chipowanie);
2) Właściciel zwierzęcia, w celu wykonania usługi chipowania, zgłasza się do Urzędu, wypełnia oświadczenie,
w którym
potwierdza
spełnianie
wymogów
dofinansowania,
a także wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb wynikających
z realizacji Programu. W przypadku psów, wymagane jest dodatkowo okazanie aktualnego dowodu szczepienia
przeciwko wściekliźnie.
3) Urząd dokonuje zapłaty za wykonanie usługi na konto zakładu leczniczego dla zwierząt zgodnie z warunkami
zawartej umowy z Zakładem i na podstawie rachunku wystawionego przez ten zakład oraz dokumentów
wymienionych w pkt 2.
Rozdział 4.
Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt
§ 6. Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt domowych,
w szczególności psów i kotów, realizowane są w następujący sposób:
1) Poprzez wprowadzenie akcji zachęcania właścicieli
i kastracji na zasadach określonych w Programie;

psów

i kotów

do

wykonania

sterylizacji

2) Poprzez zapewnienie właścicielom psów i kotów, którzy zamieszkują na terenie Gminy Wieprz,
dofinansowania w wysokości 50% kosztów sterylizacji samic i kastracji samców w stosunku do maksymalnie
2 sztuk zwierząt rocznie.
3) Poprzez zawieranie umów z zakładami leczniczymi dla zwierząt na dokonywanie zabiegów sterylizacji
i kastracji;
4) Właściciel zwierzęcia, w celu wykonania sterylizacji lub kastracji psa lub kota zgłasza się do Urzędu, wypełnia
oświadczenie,
w którym
potwierdza
spełnianie
wymogów
dofinansowania,
a także wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb wynikających
z realizacji Programu. Dofinansowanie kosztów sterylizacji i kastracji psów lub kotów przysługuje osobom,
które oznakowały elektronicznie psa lub kota oraz poddały psa szczepieniu przeciw wściekliźnie;
5) Właściciel zwierzęcia pokrywa 50% kosztów zabiegu według ceny usługi ustalonej w umowie w zakładem
leczniczym dla zwierząt;
6) Gmina Wieprz dokonuje zapłaty za wykonanie usługi bezpośrednio na konto zakładu leczniczego dla zwierząt
zgodnie z warunkami zawartej z nim umowy oraz na podstawie rachunku wystawionego przez zakład leczniczy
dla zwierząt;
Rozdział 5.
Opieka nad zwierzętami bezdomnymi
§ 7. 1. Urząd poprzez firmę zajmującą się wyłapywaniem zwierząt bezdomnych podejmował będzie
interwencje w sprawach kotów wolno żyjących (dzikich),
2. Referat Inwestycji i Ochrony Środowiska Urzędu będzie zajmował się kotami wolno żyjącymi (dzikimi)
poprzez zakup, wydawanie karmy społecznym opiekunom (karmicielom) kotów wolno żyjących (dzikich)
w okresie jesienno - zimowym, tj. od 1 października do 31 marca, którzy zarejestrują się w wyżej wymienionym
referacie, jak również poprzez monitorowanie działań opiekunów społecznych.
3. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt
realizuje firma zajmująca się odławianiem bezdomnych zwierząt oraz gabinet weterynaryjny, z którym urząd ma
podpisaną umowę.
4. Usypianie ślepych miotów dotyczy wyłącznie bezdomnych zwierząt i wykonywane będzie na terenie
lecznicy weterynaryjnej, z którą Urząd Gminy ma umowę na świadczenie tej usługi lub w schronisku.
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5. Zostanie przeprowadzona minimum jedna kontrola (w razie informacji niepokojących kolejne) warunków,
w jakich przebywają zwierzęta w schronisku dla zwierząt.
6. Urząd zapewnia że wszystkie wyłapane zwierzęta na podstawie podpisanej umowy z schroniskiem dla
zwierząt bezdomnych będą do niego przyjęte.
7. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Wieprz realizuje „Gabinet Weterynaryjny
Animal-Vet Zasole, Jarosław Kołodziejczyk, 32-600 Oświęcim, ul. Garbarska 10, Schronisko dla Bezdomnych
Zwierząt, 32-660 Chełmek, ul. Jaworznicka 67”;
8. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Wieprz realizują: Firma „ESKALIBUR” Włodzimierz
Gacur, 34-120 Andrychów, ul. Konstytucji 3 Maja 67;
9. Zapewnienie
całodobowej
opieki
weterynaryjnej
w przypadkach
zdarzeń
drogowych
z udziałem zwierząt realizuje na terenie Gminy Wieprz: GABINET WETERYNARYJNY Andrzej Bochnak ul.
Twierdza 6, 34-122 Wieprz.
10. Usypianie ślepych miotów zwierząt realizuje na podstawie umowy ze schroniskiem zwierząt: „Gabinet
Weterynaryjny Animal-Vet Zasole, Jarosław Kołodziejczyk, 32-600 Oświęcim, ul. Garbarska 10, Schronisko dla
Bezdomnych Zwierząt, 32-660 Chełmek, ul. Jaworznicka 67”, GABINET WETERYNARYJNY Andrzej Bochnak
ul. Twierdza 6, 34-122 Wieprz, sterylizację, kastrację i chipowanie realizuje: GABINET WETERYNARYJNY
Andrzej Bochnak ul. Twierdza 6, 34-122 Wieprz.
11. Gospodarstwem rolnym zapewniającym miejsca dla zwierząt gospodarskich będzie gospodarstwo rolne
własności Gminy Wieprz, 34-122 Wieprz, ul. Górska 64.
Rozdział 5.
Edukacja mieszkańców
§ 8. Gmina Wieprz w ramach Programu przystąpi do działań edukacyjnych w szczególności w szkołach
podstawowych w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami i ich humanitarnego traktowania,
a także adopcji zwierząt bezdomnych.
Rozdział 6.
Poszukiwanie nowych właścicieli
§ 9. Poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt realizowane będzie poprzez:
1) Schronisko, które będzie podejmować działania zmierzające do pozyskiwania nowych właścicieli i oddawania
do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im właściwe warunki
bytowania,
2) Referat Inwestycji i Ochrony Środowiska Urzędu, który umieści na stronie internetowej Urzędu informacje
o zwierzętach
odłowionych
i umieszczonych
w lecznicy
weterynaryjnej,
a w przypadku znalezienia osoby zainteresowanej i zdolnej zapewnić zwierzęciu właściwe warunki bytowania,
poprzez działania zmierzające do oddania zwierzęcia do adopcji.
Rozdział 7.
Finansowanie programu
§ 10. 1. Wysokość środków przeznaczonych na realizację Programu w 2022 roku wynosi 92 500,00 zł
w tym:
1) Na zapewnienie opieki schroniska nad bezdomnymi zwierzętami – 35 000,00 zł;
2) Na odławianie wraz z zapewnieniem opieki weterynaryjnej – 23 000,00 zł
3) Na zbieranie, transport i przekazanie zwłok padłych zwierząt do utylizacji – 22 000,00 zł
4) Na sterylizację, znakowanie i chipowanie wraz z zapewnieniem całodobowej opieki weterynaryjnej
w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt – 12 000,00 zł
5) Na dokarmianie wolno żyjących kotów- 500,00 zł
2. Dopuszcza się przeniesienie środków między celami określonymi w ust. 1 pkt 1 – 5.
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Projekt
z dnia 17 lutego 2022 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY WIEPRZ
z dnia 28 lutego 2022 r.
w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach oraz określenia
wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę
Wieprz.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 w związku z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie
gminnym (t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 1372 z p. zm.) w związku z art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia
2016 roku Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1082 z p. zm.) i art. 52 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i ust. 3 ustawy
z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1930 z p.zm.)
Rada Gminy Wieprz uchwala, co następuje:
§ 1. Przedszkola publiczne dla których organem prowadzącym jest Gmina Wieprz zapewniają bezpłatne
nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie.
§ 2. Ustala się opłatę za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem
przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez
Gminę Wieprz publicznych przedszkolach w czasie przekraczającym wymiar zajęć określony w § 1 w wysokości
1 zł za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu.
§ 3. 1. Zwalnia się z wnoszenia opłaty, o której mowa w § 2, w całości lub w części rodziców lub opiekunów
prawnych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej w wyniku następujących zdarzeń losowych:
1) śmierci jednego lub obojga rodziców dziecka, wspólnie zamieszkujących i gospodarujących,
2) nieuleczalnej lub ciężkiej, długotrwałej choroby jednego lub obojga rodziców dziecka, wspólnie
zamieszkujących i gospodarujących,
3) ciężkiego wypadku powodującego trwały uszczerbek na zdrowiu jednego lub obojga rodziców dziecka
wspólnie zamieszkujących i gospodarujących,
4) klęski żywiołowej lub ekologicznej, której skutki dotknęły rodzinę.
2. Rodzice lub opiekunowie prawni dziecka ubiegający się o zwolnienie z opłaty za świadczenia wykraczające
ponad podstawę programową, mają obowiązek przedstawić w formie oświadczenia szczegółowe dane dotyczące
zaistniałych okoliczności, o których mowa w ust 1.
§ 4. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr XXXVII/321/2018 Rady Gminy Wieprz
z dnia 30 maja 2018r roku w sprawie ustalenia zasad i wysokości opłat za świadczenia w przedszkolach
prowadzonych przez Gminę Wieprz, wykraczające ponad podstawę programową.
§ 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.
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Projekt
z dnia 21 lutego 2022 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY WIEPRZ
z dnia 28 lutego 2022 r.
w sprawie: wysokości ekwiwalentu pieniężnego
za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniu lub ćwiczeniu
Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U.
z 2021 r., poz. 2490) oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. jedn. Dz.U.
z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.) Rada Gminy Wieprz, uchwala co następuje:
§ 1. 1. Wysokość ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym lub akcji ratowniczej wynosi
6 zł za każdą rozpoczętą godzinę.
2. Wysokość ekwiwalentu pieniężnego za udział w szkoleniu wynosi 3 zł za każdą rozpoczętą godzinę.
3. Wysokość ekwiwalentu pieniężnego za udział w ćwiczeniu wynosi 3 zł za każdą rozpoczętą godzinę
§ 2. Traci moc uchwała nr XXVII/151/08 Rady Gminy Wieprz z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie
ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wieprz.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
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