DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Nr 202

Kraków, dnia 7 maja 2010 r.
TREŚĆ:
Poz.:
UCHWAŁY RAD GMIN:
1340
1341

1342

1343

1344

1345

1346

–
–

–

–

–

–

–

Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 21 kwietnia 2010 r. w sprawie
zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2010 r.

11227

Rady Miasta Rabka-Zdrój z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie: zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Gminy Rabka-Zdrój oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata lub czas nieoznaczony,
a także zasad zawierania umów, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony
do lat trzech strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest
ta sama nieruchomość

11240

Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie:
zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2010
nr XXXVIII/291/2009 z dnia 29 grudnia 2009 roku.

11243

Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie:
zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2010
nr XXXVIII/291/2009 z dnia 29 grudnia 2009 roku.

11244

Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie:
zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2010
nr XXXVIII/291/2009 z dnia 29 grudnia 2009 roku.

11246

Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie:
zmiany budżetu gminy na rok 2010 i zmiany uchwały budżetowej Gminy
Świątniki Górne na 2010 rok.

11251

Rady Gminy Tymbark z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie: zmian w budżecie
gminy na 2010rok oraz zmian w uchwale budżetowej Nr XXXVII/215/2009
z dnia 29 grudnia 2009 roku.”
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1340
1340

UCHWAŁA NR XXXVI/387/10
RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ
z dnia 21 kwietnia 2010 r.
w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2010 r.
-dochody bieżące o kwotę 117.165 zł.
Na podstawie art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia
-dochody majątkowe o kwotę 10.282.794 zł.- zgod2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157,
nie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
poz. 1240./ oraz art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r.
nr 142 poz. 1591 z późn. zm./ - Rada Miejska w Dąbrowie
Tarnowskiej uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę
10.577.312,62 zł. w tym:
---

dochody bieżące o kwotę 163.402,62 zł.
dochody majątkowe o kwotę 10.413.910 zł. – zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę
10.399.959 zł. w tym:

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę
2.457.153,62 zł. w tym:
---

wydatki bieżące o kwotę 27.853,62 zł.
wydatki majątkowe o kwotę 2.429.300 zł. – zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

2.
Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę
2.279.800 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej
Uchwały w tym:
---

wydatki bieżące o kwotę 80.000 zł.
wydatki majątkowe o kwotę 2.199.800 zł.
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3. Dokonuje się zmian planu wydatków bieżących
po stronie zwiększeń na łączną kwotę 27.853,62 zł
w tym:

Poz. 1340

majątkowych na 2010 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2.2 do niniejszej Uchwały.
§ 3. 1. Załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej
Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2010 r. na wieloletnie
programy inwestycyjne otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych na łączną
kwotę 17.828 zł., z czego:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.120 zł.,
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych – 11.708 zł.
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 10.000 zł.
3) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 –
25,62 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2.1 do niniejszej
Uchwały.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi
Dąbrowy Tarnowskiej.

4. Dokonuje się zmian planu wydatków bieżących
po stronie zmniejszeń na łączna kwotę 80.000 zł, w tym:

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu.

1) wydatki na dotacje na zadania bieżące- 80.000 zł.zgodnie z załącznikiem 2.1 do niniejszej Uchwały.
5. Załącznik Nr 2.2 do Uchwały Budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska dotyczący planu wydatków

2. Załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej Gminy
Dąbrowa Tarnowska na 2010 r. dotyczący wydatków
na program i projekty ze środków publicznych pochodzących z Unii Europejskiej na lata 2010 – 2012 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej Uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskiej:
mgr Bogusława Serwicka
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXXVI/387/10
Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej
z dnia 21 kwietnia 2010 r.
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Przewodniczący Rady Miejskiej:
mgr Bogusława Serwicka
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Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXXVI/387/10
Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej
z dnia 21 kwietnia 2010 r.
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750
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WYDATKI- ZMIANY w zł
OKREŚLENIE
3
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Drogi publiczne gminne
w tym: wydatki majątkowe
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Administracja publiczna
w tym: - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
BEZPIECZŃSTWO PUBLICZNE
I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Ochotnicze straże pożarne
w tym: - wydatki majątkowe
- wydatki bieżące
OŚWIATA I WYCHOWANIE
Gimnazja
w tym: wydatki bieżące
wydatki majątkowe
GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA
Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska
w tym:- wydatki majątkowe
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ZWIĘKSZENIA
4
1.164.900
1.164.900
1.164.900
12.000
12.000
12.000
94.000
94.000
86.000
8.000
1.034.925,62
1.034.925,62
25,62
1.034.900
120.000
120.000
120.000
21.500

92109
92116
92120
926
92605

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
w tym: wydatki bieżące
Biblioteki
w tym: wydatki bieżące
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
w tym: wydatki majątkowe
KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
w tym: wydatki bieżące
RAZEMWYDATKI w tym: - wydatki bieżące
- wydatki majątkowe

ZMNIEJSZENIA
5
2.199.800
2.199.800
2.199.800

10.000
10.000
11.500
11.500
9.828
9.828
9.828
2.457.153,62
27.853,62
2.429.300,00

80.000
80.000
80.000

2.279.800
80.000
2.199.800

Przewodniczący Rady Miejskiej:
mgr Bogusława Serwicka
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Załącznik nr 2.1
do Uchwały nr XXXVI/387/10
Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej
z dnia 21 kwietnia 2010 r.

DZ.
1
754

ROZDZ.
2

75412

801
80110

921

WYDATKI BIEŻĄCE w zł
OKREŚLENIE
3
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Ochotnicze straże pożarne
w tym:
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
OŚWIATA I WYCHOWANIE
Gimnazja
w tym:
1. wydatki bieżące na programy finansowe z udziałem
środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ZWIĘKSZENIA
4
8.000
8.000
8.000
8.000
25,62
25,62
25,62
10.000

92109

92116
926
92605

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
w tym:
1. dotacje na zadania bieżące
Biblioteki w tym:
1. dotacja na zadania bieżące
KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym:
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE

ZMNIEJSZENIA
5

80.000
80.000
80.000

10.000
10.000
9.828
9.828
9.828
6.120
3.708
27.853,62

80.000

Przewodniczący Rady Miejskiej:
mgr Bogusława Serwicka
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Załącznik nr 2.2
do Uchwały nr XXXVI/387/10
Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej
z dnia 21 kwietnia 2010 r.
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Przewodniczący Rady Miejskiej:
mgr Bogusława Serwicka
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Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXXVI/387/10
Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej
z dnia 21 kwietnia 2010 r.

LIMITY DLA WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE NA LATA 2010– 2012 W TYS. ZŁ.
Lp.

Nazwa zadania

Rozmiar
rzeczowy

1
2
3
DZIAŁ 600 TRANSPORT ŁĄCZNOŚĆ
1.
Budowa ul. Ręgorowi- 225 m
cza – projekt + odszkodowania
2.
Modernizacja i rozwój
obiektów infrastruktury
społecznej na oś. Westerplatte w Dąbrowie
T. w ramach programu
rewitalizacji. Budowa
i modernizacja
infr.drogowej – przebudowa parkingów,
dróg dojazdowych
i chodników – ul. Spadowa, ul. Zaręby
3.
Projekt + przebudowa
dróg gminnych: Aleje
Wolności, Kościuszki,
Zazamcze
i Nowa
w Dąbrowie
Tarnowskiej
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
1.
Modernizacja budynku 1 szt.
Domu Ludowego
w Gruszowie Wielkim
2
Budowa budynku wie- 1 szt.
lofunkcyjnego na potrzeby Miejsko Gminnego Ośrodka Wsparcia Rodziny
w Dąbrowie Tarnowskiej
3.
Modernizacja i rozwój
obiektów
infr.społecznej na oś.
Westerplatte
w Dąbrowie T.w ramach programu rewitalizacji, przebudowa
i renowacja osiedlowych placów zabaw

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
1. Modernizacja i rozwój obiektów
infrastruktury społecznej na oś.
Westerplatte w Dąbrowie T.
w ramach programu rewitalizacji.
Remont i modernizacja Publicznej
Szkoły Podstawowej nr 2w Dąbrowie
Tarnowskiej wraz z otoczeniem
w tym obiekty sportowe.
2. Modernizacja i rozwój obiektów
infrastruktury społecznej na oś.
Westerplatte w Dąbrowie T.
w ramach programu rewitalizacji.
Remont i modernizacja Publicznego
Gimnazjum Nr 1w Dąbrowie Tarnowskiej wraz z zagospodarowaniem
otoczenia.

Jednostka
realizująca

Okres
realizacji

Łączne nakłady finansowe

Nakłady na lata
2010
2011

2012

6

Nakłady
poniesone
do 2009 r.
(w tys. zł.)
7

4

5

8

10

Urząd
Miejski

2008
2010

133

33

100

Urząd
Miejski

2009
2011

1.516

10

349,5
UM
MRPO
815,4

Urząd
Miejski

2009
2010

2.690

50

1.330
UM
1.310
NPPDL

Urząd
Miejski

2009
2010

530,4

18,1

Urząd
Miejski

2009
2011

1.889,3

10

202,1UM
310,2
PROW
114,1UM
119,2
MRPO

Urząd
Miejski

2011

556,0

-

Urząd
Miejski

2011 606,0

Urząd
Miejski

2010 1.506,0 2011

-

-

-

9

-

102,3
UM
MRPO
238,8

-

805,0
UM
841,0
MRPO

166,8
UM
389,2
MRPO

181,8 UM
424,2 MRPO

310,5 UM 141,3 UM
724,4
329,8 MRPO
MRPO
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DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
1. Kanalizacja sanitarna wsi Szarwark 20,3 km
Urząd
2007 7.349
2.618,9 4.729,1
w Gminie Dąbrowa Tarnowska
sieci
Miejski
w tym:
2010
121
4.729,1
Zadanie 1 Szarwark
przyłączy
UM
2. Gospodarka wodno – ściekowa na 12,3 km
Urząd
2009 8.120,5 65
2.571
terenie
Gminy
D.T. sieć kan.
Miejski
w tym:
2010
( Żelazówka- Brnik)
215 przyłączy
1728,5
POIiŚ
842,5
UM
3. Kanalizacja wsi Lipiny
Urząd
2009 8.690,6 2.965
Miejski
UM
2011
2.500
PROW
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
1. Renowacja Synagogi w Dąbrowie
Urząd
2009 12.000 3.050
Tarnowskiej- perły architektury ChaMiejski
w tym:
2012
sydów w Polsce – utworzenie Ośrod762 UM
ka Spotkania Kultur
2.288
MRPO
2. Modernizacja
i rozwój
obiektów
Urząd
2009 1.726,2 350,2
infrastruktury społecznej na oś.
Miejski
2011
Westerplatte
w Dąbrowie
T.
w ramach programu rewitalizacji.
Remont i modernizacja budynku
Miejskiej Biblioteki Publicznej im.
Marii
Kozaczkowej
w Dąbrowie
Tarnowskiej

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT
1. Kolektory słoneczne krytej pływalni w Dąbrowie
Tarnowskiej- instalacja niekonwencjonalnych
źródeł energii i systemów jej odzyskiwania
2. Budowa hali sportowej na terenie Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Tarnowskiej

-

5.484,5
w tym:
3.071,5
POIiŚ
2.413 UM
1.725,6 UM
1.500
PROW

6.350
w tym:
1.588 UM
4.762 MRPO
412,8 UM
963,2 MRPO

Urząd
Miejski

2008
2011

1.957,6

19,6

797 MRPO
115,0 UM

Urząd
Miejski

2008

7.609,2

9,2

2.000
w tym:
1.000 UM
1.000 MRPO

2011

2.600
w tym:
650 UM
1.950
MRPO

850
MRPO
176 UM
5.600
w tym:
3.600 UM
2.000
MRPO

Przewodniczący Rady Miejskiej:
mgr Bogusława Serwicka
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Załącznik nr 4
do Uchwały nr XXXVI/387/10
Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej
z dnia 21 kwietnia 2010 r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH POCHODZACYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
W LATACH 2010 – W TYS. ZŁ.
Lp. Nazwa zadania
Rozmiar
Jednostka
Okres
Łączne
Nakłady na lata
rzeczowy realizująca realizacji nakłady
2010
2011
2012
finansowe
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.
Modernizacja
i rozwój
obiektów infrastruktury
społecznej na oś. Westerplatte
w Dąbrowie
Tarnowskiej w ramach
programu rewitalizacji
MRPO – według zadań:
1. Budowa i modernizaUrząd
2009
1.506
349,5
102,3
cja infrastruktury droMiejski
UM
UM
2011
gowej – przebudowa
815,4
238,8
parkingów, dróg dojazMRPO
MRPO
dowych i chodników –
ul. Spadowa, ul. Zaręby
2.
Przebudowa
Urząd
2011
556,0
166,8
i renowacja osiedlowych
Miejski
UM
placów zabaw
389,2
MRPO
3. Remont i modernizaUrząd
2011
606,0
181,8
cja Publicznej Szkoły
Miejski
UM
Podstawowej Nr 2 w
424,2
Dąbrowie Tarnowskiej
MRPO
wraz z otoczeniem w
tym obiekty sportowe
4. Remont i modernizaUrząd
2010
1.506,0
310,5
141,3
cja Publicznego GimnaMiejski
UM
UM
2011
zjum Nr 1w Dąbrowie
724,4
329,8
Tarnowskiej wraz z zaMRPO
MRPO
gospodarowaniem otoczenia
5. Remont i modernizaUrząd
2011
1.376,0
412,8
cja budynku Miejskiej
Miejski
UM
Biblioteki Publicznej im.
963,2
Marii Kozaczkowej w
MRPO
Dąbrowie Tarnowskiej
2.
Kolektory
słoneczne
Urząd
2008
1.957,6
797,3
850
krytej pływalni w DąMiejski
MRPO
MRPO
2009
browie T. - instalacja
115,0
176
niekonwencjonalnych
UM
UM
źródeł energii i systemów jej odzyskiwania

1
3.

4.

5.

2
Budowa hali sportowej na
terenie Ośrodka Sportu
i Rekreacji
w Dąbrowie
Tarnowskiej
Gospodarka wodno – ściekowa na terenie Gminy DT
( Żelazówka – Brnik)

Renowacja

Synagogi

3

4
Urząd
Miejski

5
2008
2011

6
7.609,2

7
1.000 UM
1.000 MRPO

8
3.600 UM
2.000 MRPO

12,3 km
sieć kan.
215
przyłączy

Urząd
Miejski

2009
2010

8.120,5

2.571
w tym:
1.728,5 POIiŚ
842,5 UM

Urząd

2009

12.000

3.050 w tym:

5.484,5
w tym:
3.071,5
POIiŚ 2.413
UM
6.350

9

2.600
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6.

7.

8.

w D.T. – perły architektury
Chasydów
w Polsce
–
utworzenie Ośrodka Spotkania Kultur
Modernizacja
budynku
Domu
Ludowego
w Gruszowie Wielkim
Kanalizacja wsi Lipiny

Budowa budynku wielofunkcyjnego na potrzeby
Miejsko Gminnego Ośrodka
Wsparcia
Rodziny
w Dąbrowie Tarnowskiej

– 11240 –

Poz. 1340,1341

Miejski

2012

762 UM
2.288 MRPO

Urząd
Miejski

2009
2010

530,4

202,1UM
310,2 PROW

Urząd
Miejski

2009
2011

8.690,6

2.965 UM
2.500 PROW

Urząd
Miejski

2009

1.889,3

114,1UM
119,2 MRPO

w tym:
1.588 UM
4.762 MRPO

w tym:
650 UM
1.950
MRPO

1.725,6 UM
1.500
PROW
805,0
UM
841,0 MRPO

Przewodniczący Rady Miejskiej:
mgr Bogusława Serwicka
1340

1341
1341

UCHWAŁA NR LII/368/10
RADY MIASTA RABKA-ZDRÓJ
z dnia 18 marca 2010 r.
w sprawie: zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Gminy Rabka-Zdrój oraz ich wydzierżawiania
lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata lub czas nieoznaczony, a także zasad zawierania umów, gdy po umowie
zawartej na czas oznaczony do lat trzech strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama
nieruchomość
uregulowania zawarte w Uchwale Nr XXXI/194/00 z dnia
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a oraz art. 40
27 września 2000 r. Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju
ust. 2 pkt 3 w związku z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia
w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stano8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:
wiących własność Gminy Rabka-Zdrój.
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23,
poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153,
poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717;
Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116,
poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457;
z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007 r.
Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218;
z 2008 r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; z 2009 r.
Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz. 1241) w związku z art. 13
oraz art. 37 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U.
z 2004 r. Nr 261, poz. 2603; Nr 281, poz. 2782; z 2005 r.
Nr 130, poz. 1087; Nr 169, poz. 1420; Nr 175, poz. 1459;
z 2006 r. Nr 104, poz. 708; Nr 220, poz. 1600; Nr 220,
poz. 1601; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 59,
poz. 369; Nr 220, poz. 1412; z 2009 r. Nr 19, poz. 100;
Nr 42, poz. 335; Nr 42, poz. 340; Nr 98, poz. 817; Nr 161,
poz. 1279; Nr 161, poz. 1281; Nr 206, poz. 1590) w związku
z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu
aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95) - Rada Miasta Rabka-Zdrój uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się zasady nabywania, zbywania
i obciążania nieruchomości Gminy Rabka-Zdrój, ich
wydzierżawiania lub najmu na czas dłuższy niż trzy lata
lub czas nieoznaczony, a także zasady zawierania umów,
gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do lat trzech
strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem
jest ta sama nieruchomość, w brzmieniu załącznika
do uchwały.
§ 2. Postanowień niniejszej Uchwały nie stosuje się
do lokali mieszkalnych, dla których obowiązują odrębne

§ 3. Burmistrz Miasta Rabka-Zdrój przedstawia
sprawozdania z realizacji niniejszej uchwały Radzie Miasta Rabka-Zdrój dwa razy do roku: do 1 marca za II półrocze roku ubiegłego, zaś do 1 września – za I półrocze
danego roku.
§ 4. Tracą moc:
1) Uchwała Rady Miasta z dnia 28 kwietnia 2008 r.
Nr XXIV/160/08 w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Gminy Rabka-Zdrój
oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy
niż trzy lata lub czas nieoznaczony, a także zasad zawierania umów, gdy po umowie zawartej na czas
oznaczony do lat trzech strony zawierają kolejne
umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość;
2) Uchwała Nr XXXIX/271/09 Rady Miasta Rabka – Zdrój
z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany załącznika
do Uchwały Nr XXIV/160/08 Rady Miasta Rabka –
Zdrój z dnia 28 kwietnia 2008 r., w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Gminy
Rabka – Zdrój oraz ich wydzierżawiania lub najmu
na okres dłuższy niż trzy lata lub czas nieoznaczony,
a także zasad zawierania umów, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do lat trzech strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama
nieruchomość;
3) Uchwała Nr XLII/295/09 Rady Miasta Rabka-Zdrój
z dnia 14 września 2009 r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr XXIV/160/08 Rady Miasta RabkaZdrój z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Gminy
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Rabka-Zdrój oraz ich wydzierżawiania lub najmu na
okres dłuższy niż trzy lata lub czas nieoznaczony,
a także zasad zawierania umów, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do lat trzech strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama
nieruchomość.
§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta Rabka-Zdrój.
§ 6. Umowy dotyczące nieruchomości zawarte
przez Gminę Rabka-Zdrój przed dniem wejścia w życie
niniejszej uchwały pozostają w mocy, do końca okresu
na który zostały zawarte.
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§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz podlega
ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta RabkaZdrój przez okres 30 dni.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miasta Rabka-Zdrój:
mgr Maria Górnicka-Orzeł

Załącznik nr 1
do Uchwały nr LII/368/10
Rady Miasta Rabka-Zdrój
z dnia 18 marca 2010 r.
Zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Gminy Rabka-Zdrój oraz ich wydzierżawiania lub najmu
na okres dłuższy niż trzy lata lub czas nieoznaczony, a także zasady zawierania umów, gdy po umowie zawartej na
czas oznaczony do lat trzech strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. Ilekroć w uchwale mowa o:
1) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Rabka-Zdrój;
2) Radzie – należy przez to rozumieć Radę Miasta RabkaZdrój;
3) Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza
Miasta Rabka-Zdrój;
4) nieruchomości gminnej – należy przez to rozumieć
nieruchomość zabudowaną lub niezabudowaną,
a także jej część stanowiącą własność lub współwłasność Gminy lub w odniesieniu, do których Gmina
jest użytkownikiem lub współużytkownikiem wieczystym, z wyłączeniem lokali mieszkalnych dla których
obowiązują odrębne uregulowania zawarte w Uchwale Nr XXXI/194/00 z dnia 27 września 2000 r. Rady
Miejskiej w Rabce-Zdroju w sprawie zasad sprzedaży
lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy
Rabka-Zdrój;
5) zbywaniu albo nabywaniu nieruchomości - należy
przez to rozumieć dokonywanie czynności prawnych,
na podstawie których następuje przeniesienie własności nieruchomości lub przeniesienie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości albo oddanie jej
w użytkowanie wieczyste;
6) umowach obligacyjnych – należy przez to rozumieć
oddawanie nieruchomości gminnej w najem lub
dzierżawę;
7) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(tekst jednolity: Dz. U z 2004 r. Nr 261, poz. 2603
z późń. zm.).
§ 2. 1. Nabywanie nieruchomości, zbywanie nieruchomości gminnej i zawieranie umów użyczenia lub
umów obligacyjnych winno odbywać się z zachowaniem szczególnej staranności w gospodarowaniu mieniem Gminy.
2. Czynności, o których mowa w ust. 1, należy
poprzedzić badaniem stanu prawnego nieruchomości,
analizą rynku nieruchomości, a jeżeli istnieje potrzeba
określenia wartości nieruchomości – jej wyceną.

3. Nie dopuszcza się do zbycia nieruchomości
gminnej w przypadku toczącego się postępowania administracyjnego lub sądowego dotyczącego prawidłowości nabycia nieruchomości gminnej lub o zwrot nieruchomości gminnej.
Rozdział 2
Nabywanie nieruchomości
§ 3. 1. Nabycia nieruchomości dokonuje Burmistrz
bez zgody Rady za cenę nie wyższą niż wartość nieruchomości ustalona przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego
w operacie szacunkowym, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Zgoda Rady na nabycie nieruchomości wymagana jest:
a) gdy transakcyjna wartość nieruchomości lub prawa
użytkowania wieczystego przekracza w złotych
równowartość 30.000,00 zł;
b) gdy nabycie następuje w drodze darowizny bądź
pod innym nieodpłatnym tytułem, jeżeli nieruchomość nabywana obciążona jest ograniczonymi
prawami rzeczowymi, innymi ciężarami lub obowiązkami, które w sposób oczywisty ograniczają
lub przewyższają przysporzenie,
c) gdy nabycie nieruchomości za cenę ustaloną
w operacie szacunkowym przez rzeczoznawcę majątkowego jest niemożliwe z przyczyn leżących po
stronie zbywającego,
d) jeżeli na nabycie nie zostały zabezpieczone środki
w budżecie Gminy, a za nabyciem przemawia ważny interes Gminy.
3. W przypadku określonym w ust. 2 lit d) Burmistrz
przedstawia Radzie projekt zmiany budżetu Gminy.
4. Burmistrz może nabywać na rzecz Gminy służebności gruntowe po nieruchomościach osób fizycznych lub osób prawnych niezbędne do prawidłowego
korzystania z nieruchomości gminnych.
5. Nabycie nieruchomości w drodze wykonania
przysługującego Gminie prawa pierwokupu, zgodnie
z ustawą, dokonuje Burmistrz bez zgody Rady.
Rozdział 3
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Zbywanie nieruchomości
§ 4. 1. Zbycia nieruchomości gminnej dokonuje
Burmistrz za zgodą Rady, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Nie wymaga zgody Rady zbycie nieruchomości
gminnej w drodze umowy zamiany, jeżeli:
a) zamianę uzasadnia pozyskanie nieruchomości na
realizację zadań inwestycyjnych i innych celów publicznych, a środki na ewentualną dopłatę przewidziane są w budżecie Gminy;
b) zamiana dokonywana jest pomiędzy Gminą a Skarbem Państwa lub jednostkami samorządu terytorialnego.
§ 5. 1. Nieruchomości gminne są zbywane w drodze przetargu z zastrzeżeniem wyjątków wynikających
z przepisów ustawy oraz niniejszej uchwały.
2. Zwalnia się z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomość gminną przeznaczoną na realizację
urządzeń infrastruktury technicznej albo innych celów
publicznych, jeżeli cele te będą realizowane przez podmioty, dla których są to cele statutowe i których dochody przeznacza się w całości na działalność statutową.
3. Zwolnienia, o którym mowa w ust. 2 nie stosuje się w przypadku, gdy o nabycie nieruchomości gminnej ubiega się więcej niż jeden podmiot spełniający
warunki, o których mowa w ust. 2.
Rozdział 4
Obciążanie nieruchomości
§ 6. 1. Obciążenia nieruchomości dokonuje Burmistrz bez zgody Rady, z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z przepisów ustawy oraz niniejszej uchwały.
2. Burmistrz może dokonywać obciążania nieruchomości gminnych ograniczonymi prawami rzeczowymi poprzez:
a) oddanie nieruchomości w użytkowanie;
b) ustanowienie służebności.
3. Obciążanie nieruchomości gminnej następuje
odpłatnie lub nieodpłatnie.
4. Obciążenie nieruchomości gminnej nie może
powodować utraty możliwości jej zagospodarowania.
Rozdział 5
Użytkowanie, dzierżawa lub najem nieruchomości
gminnych lub ich części na okres przekraczający trzy
lata lub czas nieokreślony, a także zasady zawierania
umów, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do
lat trzech strony zawierają kolejne umowy, których
przedmiotem jest ta sama nieruchomość
§ 7. 1. Zawarcie umów użytkowania lub umów obligacyjnych na czas określony dłuższy niż 3 lata lub na
czas nieoznaczony następuje w drodze przetargu,
z zastrzeżeniem ust. 2 oraz § 9.
2. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umów użytkowania lub
umów obligacyjnych, jeżeli oddanie nieruchomości
gminnej następuje:
a) na cele rolnicze;
b) na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, której właścicielem lub użytkownikiem wieczystym jest wnioskodawca lub
z której korzysta na podstawie decyzji administracyjnej lub umów cywilnoprawnych;
c) na cele prowadzenia działalności niezarobkowej,
wynikającej ze statutu wnioskodawcy, a w szcze-
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gólności: charytatywnej, kulturalno - oświatowej,
leczniczej, wychowawczej, sportowo – turystycznej;
d) na cele organizacji pożytku publicznego oraz na
rzecz Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego;
e) na rzecz samorządowych osób prawnych albo państwowych lub samorządowych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej;
f) na rzecz jednostek wykonujących zadania zaliczone
do celów publicznych w rozumieniu art. 6 ustawy.
3. Wyraża się zgodę na odstąpienie od przetargu,
w przypadkach, o których mowa w ust. 2, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, strona występuje z wnioskiem o zawarcie kolejnej umowy na tę samą nieruchomość.
4. Łączny okres obowiązywania umów użytkowania lub umów obligacyjnych zawieranych w warunkach
określonych w ust. 2 nie może przekroczyć lat 20.
5. Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 4
zawarcie kolejnych umów użytkowania lub umów obligacyjnych wymaga przetargowego trybu zawarcia tych
umów.
6. Przepisu ust. 5 nie stosuje się w przypadku gdy
dotychczasowy użytkownik, dzierżawca lub najemca
nieruchomości gminnej wystąpi z wnioskiem o zawarcie
kolejnej umowy użytkowania lub umów obligacyjnych
na okres do lat 20.
7. Łączny okres obowiązywania umów użytkowania lub umów obligacyjnych zawieranych w warunkach
określonych w ust. 6 nie może przekroczyć lat 20.
8. Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 7
zawarcie kolejnych umów użytkowania lub umów obligacyjnych wymaga przetargowego trybu zawarcia tych
umów.
§ 8. Odstępstwo od zasad określonych w niniejszej
uchwale wymaga zgody Rady.
Rozdział 6
Przepisy przejściowe i końcowe
§ 9. 1. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów użytkowania albo umów obligacyjnych, jeżeli oddanie nieruchomości gminnej na podstawie umów użytkowania albo
umów obligacyjnych nastąpiło przed wejściem w życie
niniejszej uchwały na rzecz:
a) osoby lub podmiotu, który wybudował budynek na
nieruchomości gminnej przed wejściem w życie niniejszej uchwały;
b) osoby lub podmiotu, który przed wejściem w życie
niniejszej uchwały nabył w drodze umowy sprzedaży, zamiany, darowizny, umowy o dożywocie lub
innej umowy o przeniesienie własności, o zniesienie współwłasności albo umowy o dział spadku
prawo własności budynku wzniesionego na nieruchomości gminnej oddanej w użytkowanie, dzierżawę lub najem;
c) osoby lub podmiotu, który przed wejściem w życie
niniejszej uchwały objął w drodze nieważnej lub
bezskutecznej umowy sprzedaży, zamiany, darowizny, umowy o dożywocie lub innej umowy o przeniesienie własności, o zniesienie współwłasności
albo umowy o dział spadku posiadanie budynku
wzniesionego na nieruchomości gminnej oddanej
w użytkowanie, dzierżawę lub najem;
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d) osoby lub podmiotu, który użytkował, dzierżawił
puje z wnioskiem o zawarcie kolejnej umowy na tę salub wynajmował nieruchomość gminną na cele
mą nieruchomość.
rolnicze;
3. Łączny okres obowiązywania umów użytkowae) osoby lub podmiotu, który użytkował, dzierżawił
nia lub umów obligacyjnych zawieranych w warunkach
lub wynajmował nieruchomość gminną na popraokreślonych w ust. 1 nie może przekroczyć lat 20.
wę warunków zagospodarowania nieruchomości
4. Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 3
przyległej, której był właścicielem lub użytkownizawarcie kolejnych umów użytkowania lub umów oblikiem wieczystym lub z której korzystał na podstagacyjnych wymaga przetargowego trybu zawarcia tych
wie decyzji administracyjnej lub umów cywilnoumów.
prawnych;
5. Przepisu ust. 4 nie stosuje się w przypadku gdy
f) osoby lub podmiotu, który użytkował, dzierżawił
dotychczasowy użytkownik, dzierżawca lub najemca
lub wynajmował nieruchomość gminną na cele
nieruchomości gminnej wystąpi z wnioskiem o zawarcie
prowadzenia działalności niezarobkowej, wynikająkolejnej umowy użytkowania lub umów obligacyjnych
cej ze statutu wnioskodawcy, a w szczególności:
na okres do lat 20.
charytatywnej, kulturalno - oświatowej, leczniczej,
6. Łączny okres obowiązywania umów użytkowawychowawczej, sportowo – turystycznej;
nia lub umów obligacyjnych zawieranych w warunkach
g) organizacji pożytku publicznego oraz na rzecz
określonych w ust. 5 nie może przekroczyć lat 20.
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu teryto7. Po upływie okresu, o którym mowa w ust.
rialnego;
6 zawarcie kolejnych umów użytkowania lub umów
h) samorządowych osób prawnych albo państwoobligacyjnych wymaga przetargowego trybu zawarcia
wych lub samorządowych jednostek organizacyjtych umów.
nych nie posiadających osobowości prawnej;
i) jednostek wykonujących zadania zaliczone do cePrzewodniczący Rady Miasta Rabka-Zdrój:
lów publicznych w rozumieniu art. 6 ustawy.
mgr Maria Górnicka-Orzeł
2. Wyraża się zgodę na odstąpienie od przetargu,
w przypadkach, o których mowa w ust. 1, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, strona wystę1342
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UCHWAŁA NR XL/317/2010
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĄTNIKACH GÓRNYCH
z dnia 30 marca 2010 r.
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2010 nr XXXVIII/291/2009 z dnia 29
grudnia 2009 roku.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku poz. 1591 z późniejszymi
zmianami), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157
z 2009 roku, poz. 1240)
Rada Miejska w Świątnikach Górnych uchwala,
co następuje:
§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów bieżących
budżetu Gminy na rok 2010 o kwotę 12.143,71 złote, jak
w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów po
zmianie wynosi 22.623.848,71 złotych.
2. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu
Gminy na rok 2010 o kwotę 12.143,71 złote, jak
w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. Plan wydatków
po zmianie wynosi 25.219.748,71 złotych.
3. Zmiany wydatków określone w ust. 2 obejmują:
1) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę
12.143,71 złote, z czego:
-wydatki bieżące jednostek budżetowych o kwotę
12.143,71 złote, z tego wydatki związane
z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 12.143,71 złote,

4. Zmiany określone w ust.1, 2 i 3 zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami
po zmianach stanowi planowany deficyt budżetu
w kwocie 2.595.900 złotych, który nie ulega zmianie.
§ 3. W uchwale budżetowej na rok 2010
nr XXXVIII/291/2009 z dnia 29 grudnia 2009 roku zmienionej uchwałami Rady Miejskiej nr XXXIX/307/2010
i XXXIX/308/2010 z dnia 23.02.2010 roku, Zarządzeniem
Burmistrza Miasta i Gminy w Świątnikach Górnych
nr 924/10 z dnia 11 marca 2010 roku i Zarządzeniem
nr 925/10 z dnia 15 marca 2010 roku wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta i Gminy.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Jerzy Ujma
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XL/317/2010
Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych
z dnia 30.03.2010 r.

ZMIANY BUDŻETOWE
I. Dochody budżetowe – zwiększenie12.143,71 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie 8.143,71 zł
w tym dochody bieżące 8.143,71 zł
---

dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (§ 2008) 6.922,15 zł
dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (§ 2009) 1.221,56 zł
Dział 852 Pomoc społeczna 4.000,00 zł
w tym dochody bieżące 4.000,00 zł

---

pozostałe odsetki (§ 0920) 200,00 zł
wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§ 2910) 3.800,00 zł
II. Wydatki budżetowe – zwiększenie12.143,71 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie 8.143,71 zł
Rozdział 80123 Licea profilowane 8.143,71 zł

a) wydatki bieżące 8.143,71 zł
w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 8.143,71 zł
w tym:
(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 8.143,71 zł
Dział 852 Pomoc społeczna 4.000,00 zł
Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.000,00 zł
a) wydatki bieżące 2.000,00 zł
-wydatki bieżące jednostek budżetowych 2.000,00 zł
w tym: (1,2)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2.000,00 zł
Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2.000,00 zł
a) wydatki bieżące 2.000,00 zł
-wydatki bieżące jednostek budżetowych 2.000,00 zł
w tym: (1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2.000,00 zł
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Jerzy Ujma
1342

1343
1343

UCHWAŁA NR XL/318/2010
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĄTNIKACH GÓRNYCH
z dnia 30 marca 2010 r.
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2010 nr XXXVIII/291/2009
z dnia 29 grudnia 2009 roku.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.
Nr 142 z 2001 roku poz. 1591 z późniejszymi zmianami),
art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 z 2009 roku,
poz. 1240)
Rada Miejska w Świątnikach Górnych uchwala,
co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmniejszenia dochodów bieżących budżetu Gminy na rok 2010 o kwotę 429.366 złotych, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. Plan
dochodów po zmianie wynosi 22.194.482,71 złote.
2. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków majątkowych w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 50.000 złotych
z przeznaczeniem na modernizację remizy OSP w Ochojnie
w ramach programu „Małopolskie remizy” współfinanso-

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 202
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wanego
ze
środków
Urzędu
Marszałkowskiego
w Krakowie, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
Plan wydatków po zmianie wynosi 25.269.748,71 złotych.

niki Górne Nr 924/10 z dnia 11.03.2010 roku oraz 925/10
z dnia 15 marca 2010 roku wprowadza się następujące
zmiany:

3. Zwiększa się określony w uchwale budżetowej
deficyt budżetu Gminy Świątniki Górne na 2010 rok
o kwotę 479.366 złotych, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat
ubiegłych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej
uchwały.

1) W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej wprowadza
się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2) W załączniku nr 3,2 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej
uchwały
3) W załączniku nr 4 do uchwały budżetowej wprowadza
się zmiany jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Zmniejsza się plan rozchodów budżetowych
o kwotę 252.000 złotych tytułem spłaty kredytów, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 2. W uchwale Budżetowej na rok 2010
Nr XXXVIII/291/2009 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 29.12.2009 roku, zmienionej Uchwałami
Rady Miejskiej Nr XXXIX/307/2010, XXXIX/308/2010
z dnia 23.02.2010 roku, XL/317/2010 z dnia 30.03.2010
roku i Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Świąt-

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta i Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Jerzy Ujma

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XL/318/2010
Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych
z dnia 30 marca 2010 r.
W załączniku nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XXXVIII/291/2009 Rady Miejskiej w Świątnikach
Górnych z dnia 29.12.2009 roku – Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Świątniki Górne na 2010 rok wprowadza
się zmiany:
Dział
758

Nazwa - Treść
Różne rozliczenia
w tym dochody bieżące:
- subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)
w tym subwencja oświatowa

Zmniejszenie
429.366,00
429.366,00
429.366,00
429.366,00
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Jerzy Ujma
Załącznik nr 2
do Uchwały nr XL/318/2010
Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych
z dnia 30 marca 2010 r.

W załączniku nr 3,2 do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XXXVIII/291/2009 Rady Miejskiej w Świątnikach
Górnych z dnia 29.12.2009 roku – Plan wydatków majątkowych Budżetu Miasta i Gminy Świątniki Górne na 2010 rok
wprowadza się zmiany:
Dział
754

Rozdział
75412

Nazwa działu, rozdziału
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Ochotnicze straże pożarne
w tym: inwestycja
- modernizacja budynku remizy OSP w Ochojnie

Zwiększenie
50.000,00
50.000,00
50.000,00
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Jerzy Ujma
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Załącznik nr 3
do Uchwały nr XL/318/2010
Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych
z dnia 30 marca 2010 r.

W ZAŁĄCZNIKU NR 4 DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2010 NR XXXVIII/291/2009 RADY MIEJSKIEJ
W ŚWIĄTNIKACH GÓRNYCH Z DNIA 29.12.2009 ROKU – PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY
ŚWIĄTNIKI GÓRNE NA 2010 ROK WPROWADZA SIĘ ZMIANY:
L.p.

Nazwa

1.
1.
2.
3.
4.

2.
Dochody ogółem:
Wydatki ogółem:
Wynik –Deficyt (1-2)
Przychody budżetu
z tego:
- kredyty
- wolne środki jako nadwyżka środków
pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń pożyczek
i kredytów z lat ubiegłych
Rozchody budżetu
z tego:
- spłata rat zaciągniętych kredytów
- spłata rat zaciągniętych pożyczek

5.

Plan przed
zmianami
3.
22.623.848,71
25.219.748,71
-2.595.900,00
3.661.660,00

Zwiększenie

0
50.000,00
479.366,00
227.366,00

5.
429.366,00
0
0
0

Plan po
zmianach
6.
22.194.482,71
25.269.748,71
-3.075.266,00
3.889.026,00

3.100.000,00
561.660,00

0
227.366,00

0
0

3.100.000,00
789.026,00

1.065.760,00

252.000,00

813.760,00

952.000,00
113.760,00

252.000,00
0

700.000,00
113.760,00

4.

Zmniejszenie

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Jerzy Ujma
1343

1344
1344

UCHWAŁA NR XL/319/2010
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĄTNIKACH GÓRNYCH
z dnia 30 marca 2010 r.
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2010 nr XXXVIII/291/2009 z dnia 29
grudnia 2009 roku.
lików w gminie Świątniki Górne” w ramach wieNa podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca
loletniego programu inwestycyjnego współfi1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.
nansowanego ze środków Unii Europejskiej, jak
Nr 142 z 2001 roku poz. 1591 z późniejszymi zmianami),
w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 z 2009 roku,
poz. 1240)
Rada Miejska w Świątnikach Górnych uchwala,
co następuje:
§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów majątkowych budżetu Gminy na rok 2010 o kwotę 2.043.158 złotych, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów po zmianie wynosi 24.237.640,71 złotych.
2. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków majątkowych:
--

--

w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę
697.000 złotych z przeznaczeniem na modernizację remizy OSP w Świątnikach Górnych w ramach wieloletniego programu inwestycyjnego
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej,
w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska o kwotę 1.346.158 złotych z przeznaczeniem na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej o długości 7,92 km oraz 1,18 km przykana-

Plan wydatków po zmianie wynosi 27.312.906,71 złotych.
3. W załączniku nr 10 do Uchwały Budżetowej
nr XXXVIII/291/2009 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 29 grudnia 2009 roku „Limity wydatków na
wieloletnie programy inwestycyjne współfinansowane
ze środków Unii Europejskiej”:
W pozycji 1 tabeli „ Budowa kanalizacji sanitarnej o dł. 7,92 km oraz 1,18 km przykanalików” w gminie
Świątniki Górne:
---

--

w kolumnie „Łączne nakłady finansowe” kwotę
6.348.868 złotych zastępuje się kwotą 6.093.034 złote,
w kolumnie „Wysokość wydatków w 2010 roku”
kwotę 2.000.000 złotych zastępuje się kwotą
1.923.083 złote, z podziałem na: środki Gminy
576.925 złotych i środki Unii 1.346.158 złotych,
w kolumnie „ Wysokość wydatków w 2011 roku”
kwotę 4.000.000 złotych zastępuje się kwotą
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3.649.669 złotych, z podziałem na: środki Gminy
1.094.900 złotych i środki Unii 2.554.769 złotych,
w kolumnie „Wysokość wydatków w 2012 roku”
kwotę 288.868 złotych zastępuje się kwotą
460.282 złote, z podziałem na: środki Gminy
138.085 złotych i środki Unii 322.197 złotych.

W pozycji 3 tabeli „Modernizacja budynku remizy w Świątnikach Górnych”:
---

--

w kolumnie „Łączne nakłady finansowe” kwotę
1.300.000
złotych
zastępuje
się
kwotą
1.297.272,95 złote,
w kolumnie „Wysokość wydatków w 2010 roku”
kwotę 350.000 złotych zastępuje się kwotą
847.000 złotych, z podziałem na: środki Gminy
150.000 złotych i środki Unii 697.000 złotych,
w kolumnie „Wysokość wydatków w 2011 roku”
kwotę 650.000 złotych zastępuje się kwotą
150.272,95 złote, z podziałem na: środki Gminy
102.906,35 złotych i środki Unii 47.366,60 złotych.

§ 2. W uchwale Budżetowej na rok 2010
Nr XXXVIII/291/2009 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 29.12.2009 roku, zmienionej Uchwałami Rady
Miejskiej Nr XXXIX/307/2010, XXXIX/308/2010 z dnia
23.02.2010 roku, Nr XL/317/2010, Nr XL/318/2010 z dnia

Poz. 1344

30.03.2010 roku i Zarządzeniami Burmistrza Miasta
i Gminy Świątniki Górne Nr 924/10 z dnia 11.03.2010 roku
oraz 925/10 z dnia 15 marca 2010 roku wprowadza się
następujące zmiany:
1) W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej wprowadza
się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2) W załączniku nr 3,2 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej
uchwały
3) Załącznik nr 10 uchwały budżetowej dotyczący: „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne
współfinansowane ze środków Unii Europejskiej”
otrzymuje treść załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.
3) Załącznik nr 13 do Uchwały budżetowej „Prognoza
kwoty długu publicznego Gminy Świątniki Górne”
otrzymuje treść załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta i Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Jerzy Ujma

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XL/319/2010
Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych
z dnia 30 marca 2010 r.
W załączniku nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XXXVIII/291/2009 Rady Miejskiej w Świątnikach
Górnych z dnia 29.12.2009 roku – Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Świątniki Górne na 2010 rok wprowadza
się zmiany:
Dział
700

900

Nazwa - Treść
Gospodarka mieszkaniowa
w tym dochody majątkowe :
- dotacje rozwojowe (§ 620)
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
w tym dochody majątkowe
- dotacje rozwojowe (§ 620)
O g ó ł e m:

Zwiększenie
697.000,00
697.000,00
697.000,00
1.346.158,00
1.346.158,00
1.346.158,00
2.043.158,00
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Jerzy Ujma
Załącznik nr 2
do Uchwały nr XL/319/2010
Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych
z dnia 30 marca 2010 r.

W załączniku nr 3,2 do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XXXVIII/291/2009 Rady Miejskiej w Świątnikach
Górnych z dnia 29.12.2009 roku – Plan wydatków majątkowych Budżetu Miasta i Gminy Świątniki Górne na 2010 rok
wprowadza się zmiany:
Dział
700

Rozdział
70005

Nazwa działu, rozdziału
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
w tym: inwestycja
- modernizacja budynku remizy w Świątnikach G.

Zwiększenie
697.000,00
697.000,00
697.000,00
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Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
w tym: inwestycja
- kanalizacja w gminie Świątniki Górne (budowa kanalizacji sanitarnej o dł. 7,92
km oraz 1,18 km przykanalików w gminie Świątniki Górne)
O g ó ł e m:

1.346.158,00
1.346.158,00
1.346.158,00
2.043.158

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Jerzy Ujma
Załącznik nr 3
do Uchwały nr XL/319/2010
Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych
z dnia 30 marca 2010 r.
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
L.p.

Program- jego cel
i zadania

1.

Budowa kanalizacji
sanitarnej o dł. 7,92
km oraz 1,18 km
przykanalików w
gminie Świątniki
Górne

2.

Budowa sali gimnastycznej przy
Szkole Podstawowej
w miejscowości
Świątniki Górne

Urząd Miasta
i Gminy
Świątniki
Górne

Modernizacja budynku remizy
w Świątnikach
Górnych

Urząd Miasta
i Gminy
Światniki
Górne

3.

4.

Budowa Sali gimnastycznej w
Ochojnie

Jednostka
organizacyjna
realizująca
program
Urząd Miasta
i Gminy
Świątniki
Górne

Urząd Miasta
i Gminy
Świątniki
Górne

Okres
realizacji
programu

Łączne
nakłady
finansowe

2009-2012

6.093.034

2009-2011

2.500.000

2008-2011

2010-2012

1.297.272,95

2.850.000

Wysokość
wydatków
w 2009
roku
60.000
w tym:
śr. Gminy
60.000
śr. Unii ---17.000
w tym:
śr. Gminy
17.000
śr. Unii---300.000
w tym:
śr. Gminy
300.000
śr. Unii------------------------------------------

Wysokość
wydatków
w 2010
roku
1.923.083
w tym:
śr. Gminy
576.925
śr. Unii
1.346.158
1.200.000
w tym:
śr. Gminy
325.000
śr. Unii
875.000
847.000
w tym:
śr. Gminy
150.000
śr. Unii
697.000
278.000
w tym:
śr. Gminy
150.000
śr. Unii
128.000

Wysokość
wydatków
w 2011
roku
3.649.669
w tym:
śr. Gminy
1.094.900
śr. Unii
2.554.769
1.283.000
w tym:
śr. Gminy
609.834
śr. Unii
673.166
150.272,95
w tym:
śr. Gminy
102.906,35
śr. Unii
47.366,60
1.700.000
w tym:
śr. Gminy
510.000
śr. Unii
1.190.000

Wysokość
wydatków
w 2012
roku
460.282
w tym:
śr. Gminy
138.085
śr. Unii
322.197
-------------------------------------------------------------------------872.000
w tym:
śr. Gminy
195.100
śr. Unii
676.900

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Jerzy Ujma

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 202

– 11249 –

Poz. 1344
Załącznik nr 4
do Uchwały nr XL/319/2010
Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych
z dnia 30 marca 2010 r.
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Przewodniczący Rady Miejskiej:
Jerzy Ujma
1344
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UCHWAŁA NR XL/321/2010
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĄTNIKACH GÓRNYCH
z dnia 30 marca 2010 r.
w sprawie: zmiany budżetu gminy na rok 2010 i zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na 2010 rok.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 i 6, art.58 ustawy
z dnia 08.03.1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art.211, art. 212
ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)
w związku z art. 121 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241)
Rada Miejska w Świątnikach Górnych uchwala,
co następuje:
§ 1. 1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych
budżetu na rok 2010 o kwotę 50.000 złotych na wydatki
inwestycyjne – jak w załączniku nr 1 do niniejszej
uchwały.
2.
Zwiększa się przychody budżetu o kwotę
50.000 złotych z przychodów pochodzących z wolnych
środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych- wprowadzonych do budżetu w kwocie 50.000 złotych – jak w załączniku nr 2 do
niniejszej uchwały.
Plan wydatków po zmianach wynosi
27.362.906,71 złotych.
3.
Ustala się limit wydatków związanych
z wieloletnim programem inwestycyjnym współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej „Budowa kanalizacji sanitarnej o długości 11.987 mb w gminie Świątniki Górne – etap II” w ramach projektu „Zabezpieczenie
przed zanieczyszczeniem chronionego ujęcia wody pitnej dla Skawiny poprzez budowę kanalizacji w Gminie
Świątniki Górne” – jak załącznik nr 3 do niniejszej
uchwały.

§ 2. W uchwale Budżetowej na rok 2010
Nr XXXVIII/291/2009 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 29.12.2009 roku zmienionej Uchwałami
Rady Miejskiej Nr XXXIX/307/2010, Nr XXXIX/308/2010
z dnia 23.02.2010 roku oraz uchwałami Nr XL/317/2010,
Nr XL/318/2010, Nr XL/319/2010 z dnia 30.03.2010 roku
i zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Świątniki
Górne Nr 924/10 z dnia 11.03.2010 roku oraz 925/10
z dnia 15 marca 2010 roku wprowadza się następujące
zmiany:
1) w załączniku nr 3,2 do uchwały wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały,
2) w załączniku nr 4 do uchwały budżetowej wprowadza
się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej Uchwały
3) do załącznika nr 10 do uchwały budżetowej „Limity
wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne
współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
wprowadza się dodatkowe limity na wieloletni program inwestycyjny: „Budowa kanalizacji sanitarnej
o długości 11.987 mb w Gminie Świątniki Górne- etap
II” w ramach projektu „Zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem chronionego ujęcia wody pitnej dla
Skawiny poprzez budowę kanalizacji w Gminie Świątniki Górne” – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej
Uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta i Gminy Świątniki Górne.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Jerzy Ujma

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XL/321/2010
Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych
z dnia 30 marca 2010 r.
W załączniku nr 3,2 do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XXXVIII/291/2009 Rady Miejskiej w Świątnikach
Górnych z dnia 29.12.2009 roku – Plan wydatków majątkowych Budżetu Miasta i Gminy Świątniki Górne na 2010 rok
wprowadza się zmiany:
Dział
900

Rozdział
90001

Nazwa działu, rozdziału
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
w tym: inwestycja
- budowa kanalizacji sanitarnej o długości 11.987 mb w gminie Świątniki Górne
– etap II

Zwiększenie
50.000,00
50.000,00
50.000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Jerzy Ujma
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Załącznik nr 2
do Uchwały nr XL/321/2010
Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych
z dnia 30 marca 2010 r.

W ZAŁĄCZNIKU NR 4 DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2010 NR XXXVIII/291/2009 RADY MIEJSKIEJ
W ŚWIĄTNIKACH GÓRNYCH Z DNIA 29.12.2009 ROKU – PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY
ŚWIĄTNIKI GÓRNE NA 2010 ROK WPROWADZA SIĘ ZMIANY:
Przychody budżetowe – zwiększenie 50.000 zł
--

wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (§9550) 50.000 zł
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Jerzy Ujma
Załącznik nr 3
do Uchwały nr XL/321/2010
Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych
z dnia 30 marca 2010 r.
Wieloletni program inwestycyjny współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
1. Nazwa programu:
Budowa kanalizacji sanitarnej o długości 11.987 mb w Gminie Świątniki Górne.
Nazwa zadania:
Budowa kanalizacji sanitarnej o długości 11.987 mb w Gminie Świątniki Górne.
2. Jednostka organizacyjna Gminy realizująca program lub koordynująca wykonanie programu:
Urząd Miasta i Gminy Świątniki Górne, 32-040 Świątniki Górne, ul. K. Bruchnalskiego 15
3. Okres realizacji programu:
Lata 2010 – 2012
4. Wysokość wydatków w latach budżetowych i źródła finansowania tych wydatków:

a) rok 2010 170.000 zł
w tym: 50.000 zł Gmina Świątniki Górne
120.000 zł Środki Unii Europejskiej
b) rok 2011 4.000.000 zł
w tym: 1.200.000 zł Gmina Świątniki Górne
2.800.000 zł Środki Unii Europejskiej
c) rok 2012 3.922.068 zł
w tym: 1.176.621 zł Gmina Świątniki Górne
2.745.447 zł środki Unii Europejskiej
Razem: 8.092.068 złotych.
5. Cel realizacji programu:
Zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem chronionego ujęcia wody pitnej dla Skawiny poprzez budowę kanalizacji w Gminie Świątniki Górne.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Jerzy Ujma
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UCHWAŁA NR NR XXXIX/223/2010
RADY GMINY TYMBARK
z dnia 26 marca 2010 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010rok oraz zmian w uchwale budżetowej Nr XXXVII/215/2009 z dnia 29
grudnia 2009 roku.”
kowe – 3.985.715 zł w tym ; - dotacji i środków na finanNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
sowanie wydatków na realizacje zadań finansowanych
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / jednolity
z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1
tekst: Dz. U. z 2001r.Nr 142,poz.1591, z późn. zm./ ,
pkt 2 i 3 - 3.726.915 zł 2. Wydatki w łącznej kwocie
art.211, art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
24.190.583 zł w tym; 1) Wydatki bieżące w łącznej kwoo finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240);
cie 16.836.691 zł w tym: a) wydatki jednostek budżetoart. 16 ustawy z dnia 20 listopada 2009 roku o zmianie
wych w łącznej kwocie 10.783.407 zł z czego: -wydatki
ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane –
innych ustaw (Dz. U. z 2009r. Nr 215 poz. 1664) oraz
7.251.654zł - wydatki związane z realizacją zadań statuart. 4 ust. 1 i art. 13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.
towych jednostek budżetowych - 3.531.753 zł b) wydatki
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych
na
dotacje na zadania bieżące – 2.758.093 zł c) świadaktów prawnych ( tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95) czenia na rzecz osób fizycznych - 2.911.861 zł d) wydatki
Rada Gminy Tymbark uchwala co następuje:
bieżące na programy finansowane z udziałem środków
§ 1. W budżecie Gminy Tymbark na 2010 rok zwięko których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 178.330 zł
sza się ;1. Dochody budżetu o kwotę 823.915 zł – jak
e) wydatki na obsługę długu – 205.000 zł.2) Wydatki
załącznik Nr 1 do uchwały w tym: a) dochody bieżące majątkowe w łącznej kwocie 7.353.892 zł w tym: - wy623.915 zł w tym; - dotacji i środków na finansowanie
datki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie
wydatków na realizacje zadań finansowanych z udzia7.353.892 zł z czego na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 łem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 –
178.330 zł b) dochody majątkowe – 200.000 zł 2. Wydat5.744.500 zł 3) deficyt 4.321.877,00 zł 4) przychody
ki budżetu o kwotę 996.321 zł – jak załącznik Nr 2
4.878.277, 00 zł 5) rozchody 556.400,00zł
do uchwały tym;1) Wydatki bieżące w łącznej kwocie
§ 4. Dokonuje się następujących zmian w uchwale
549.321 zł w tym: a) wydatki jednostek budżetowych
budżetowej
Gminy
Tymbark
na
2010
rok
w łącznej kwocie 235.528 zł z czego: - wydatki na wynanr
XXXVII/215/2009
z
dnia
29
grudnia
2009
roku;
grodzenia i składki od nich naliczone – 167.552 zł - wy1). § 9 otrzymuje brzmienie; „ 1 . Ustala się plan przydatki związane z realizacją ich statutowych zadań –
chodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej
67.976 zł b) wydatki na dotacje na zadania bieżące –
i Mieszkaniowej Tymbarku – zgodnie z załącznikiem
33.557 zł c) świadczenia na rzecz osób fizycznych Nr 15. 2. Ustala się dochody budżetu gminy z tytułu
101.906 zł d) wydatki bieżące na programy finansowane
opłat i kar oraz wydatki związane z finansowaniem
z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej– zgodnie
pkt 2 i 3 – 178.330 zł 2) Wydatki majątkowe w łącznej
z załącznikiem Nr 16.” 2). W § 11 uchyla się pkt.3 a
kwocie 447.000 zł w tym: a) inwestycje i zakupy inwew pkt. 2 kwotę 4.149.471 zł zastępuje się kwotą
stycyjne w kwocie 447.000
3.980.135 zł. 3). Załącznik nr 16 otrzymuje brzmienie
§ 2. 1.W wyniku dokonanych zmian budżetu zwiękzgodnie z załącznikiem nr 4 do n/n uchwały. 4). Załącznik
sza się deficyt budżetu o kwotę 172.406 zł który zostanie
nr 17 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem
pokryty wolnymi środkami z tytułu nadwyżki środków
nr 5 do n/n uchwały
pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającej z rozli§ 1.
czeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych.2. Zwiększa się
przychody budżetu o kwotę 96.406 zł oraz zmniejsza się
§ 5. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.
rozchody o kwotę 76.000 zł zgodnie z załącznikiem
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
nr 3 do n/n uchwały.
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Woje§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
wództwa Małopolskiego.
1. Dochody w łącznej kwocie 19.868.706 zł w tym:
1) dochody bieżące - 15.882.991 zł w tym ; - dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizacje zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 - 178.330 zł 2) dochody mająt-

Przewodniczący Rady Gminy:
mgr Janusz Kałużny
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Załącznik nr 1,2
do Uchwały nr XXXIX/223/2010
Rady Gminy Tymbark
z dnia 26 marca 2010 r.
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Przewodniczący Rady Gminy:
mgr Janusz Kałużny
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Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXXIX/223/2010
Rady Gminy Tymbark
z dnia 26 marca 2010 r.

Przewodniczący Rady Gminy:
mgr Janusz Kałużny
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Załącznik nr 4
do Uchwały nr XXXIX/223/2010
Rady Gminy Tymbark
z dnia 26 marca 2010 r.

Przewodniczący Rady Gminy:
mgr Janusz Kałużny
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Załącznik nr 5
do Uchwały nr XXXIX/223/2010
Rady Gminy Tymbark
z dnia 26 marca 2010 r.

Przewodniczący Rady Gminy:
mgr Janusz Kałużny
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• Informacja o warunkach rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urzędowego:
Dziennik rozpowszechniany jest w drodze prenumeraty pełnej lub ograniczonej.
Reklamacje z powodu nieotrzymania poszczególnych numerów w prenumeracie pełnej należy zgłaszać telefonicznie na nr: (012) 392-16-96
do Zakładu Poligraficznego "XERODRUK", 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22 do 5 dni po otrzymaniu następnego kolejnego numeru, zgłoszenie po tym
terminie nie będzie uwzględnione.
Egzemplarze z lat ubiegłych do 2008 r. (włącznie - do wyczerpania nakładu) można nabywać na podstawie nadesłanego zamówienia
do Zakładu Obsługi Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22.
• Informacja o czasie i miejscu, w którym wyłożone są do powszechnego wglądu zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami:
Wydział Prawny i Nadzoru Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22, p. 220,
w czasie pracy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Wydawca: Wojewoda Małopolski
Redakcja: Wydział Prawny i Nadzoru Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22, p. 220,
tel. (012) 392-12-20 e-mail: mcac@malopolska.uw.gov.pl
Redakcja udziela wszelkich informacji dotyczących aktów prawnych ogłaszanych w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Skład Wydział Prawny i Nadzoru Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie
Druk i rozpowszechnianie: Zakład Poligraficzny "XERODRUK", 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22, tel. (012) 392-16-96
Tłoczono z polecenia Wojewody Małopolskiego w Zakładzie Poligraficznym "XERODRUK", 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22 tel. (012) 392-16-96
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