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UCHWAŁA RADY POWIATU:
1829

–

Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 20 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian
uchwały budşetowej Powiatu Tarnowskiego na 2010 rok Nr XXXV/262/09
z dnia 28 grudnia 2009 r.

16134

UCHWAŁY RAD GMIN:
1830
1831

–
–

Rady Miasta Bochnia z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie : zmiany budşetu
Gminy Miasta Bochnia na 2010 rok

16150

Rady Miasta Bochnia z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie zmiany budşetu Gminy Miasta Bochnia na 2010 rok

16151

1832

–

Rady Miasta Bochnia z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie zmiany budşetu Gminy Miasta Bochnia na 2010 rok

16156

1833

–

Rady Miasta Bochnia z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany budşetu
Gminy Miasta Bochnia na 2010 rok

16159

Rady Miasta Bochnia z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie: szczegółowych
zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty naleşności
pienięşnych Gminy Miasta Bochnia oraz jej jednostek organizacyjnych, do
których nie stosuje sie przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych

16162

1834

–

1835

–

Rady Miasta Bochnia z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie: stałych obwodów
głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

16164

1836

–

Rady Miasta Bochnia z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie: utworzenia obwodów głosowania w Szpitalu Powiatowym i w Domu Pomocy Społecznej
w Bochni.

16166

Wójta Gminy Iwkowa z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie upowaşnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwkowej do prowadzenia
postępowania w sprawach przyznawania świadczeń pomocy materialnej
o charakterze socjalnym.

16167

1837

–

1838

–

Rady Gminy Laskowa z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie: zmian w budşecie
Gminy Laskowa na 2010 r.

16167

1839

–

Rady Gminy Zabierzów z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian uchwały
Rady Gminy Zabierzów nr LX/724/02 z dnia 2 sierpnia 2002 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania na terenie gminy Zabierzów oraz ustalenia ich
granic, numerów i siedzib obwodowych komisji wyborczych

16172

1840

–

Rady Gminy Zembrzyce z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie: zmian w Uchwale
Budşetowej na 2010 r.

16173

1841

–

Rady Gminy Zembrzyce z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie: określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca posiadający lub ubiegający się
o uzyskanie pozwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli i opróşniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
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1842
1843

–
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Poz. 1829

Rady Gminy Zembrzyce z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian w Uchwale Budşetowej na 2010 r.

16188

Rady Gminy Zembrzyce z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie : podziału Gminy
Zembrzyce na okręgi wyborcze, określenia ich granic, numerów oraz liczbie
wybieranych radnych w kaşdym okręgu wyborczym.

16190

1829
1829

UCHWAŁA NR XXXIX/277/10
RADY POWIATU TARNOWSKIEGO
z dnia 20 kwietnia 2010 r.
w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Tarnowskiego na 2010 rok Nr XXXV/262/09 z dnia 28 grudnia 2009 r.
Na podstawie art. 12 pkt. 5) ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1592 z póŝn. zm.), art. 211, 212, 214 pkt 1)
i 215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - Rada Powiatu Tarnowskiego uchwala co następuje:
§ 1. W uchwale budşetowej Powiatu Tarnowskiego
Nr XXXV/262/09 z dnia 28 grudnia 2009 r. - dokonuje się
następujących zmian:
1. Określoną w § 1 ust. 1. uchwały budşetowej łączną
kwotę planowanych dochodów budşetu Powiatu
Tarnowskiego zmniejsza się, w szczegółowości jak
w Tabeli Nr 1, o 3.905.558 zł do kwoty 118.189.174 zł,
z tego:
a) dochody bieşące zmniejsza się o 185.873 zł do
kwoty 98.819.761 zł.
b) dochody majątkowe zmniejsza się o 3.719.685 zł
do kwoty 19.369.413 zł.
2. Określoną w § 1 ust. 2 uchwały budşetowej łączną
kwotę planowanych wydatków budşetu Powiatu
Tarnowskiego zmniejsza się, w szczegółowości jak
w Tabeli Nr 2, o 3.905.558 zł do kwoty 131.352.838 zł,
z tego:
a) wydatki bieşące zwiększa się o 100.086 zł do kwoty
95.668.952 zł

b) wydatki majątkowe zmniejsza się o 4.005.644 zł do
kwoty 35.683.886 zł.
3. W § 1 ust. 7 dokonuje się zmian w limicie wydatków
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej – jak w Tabeli Nr 3.
4. W § 1 ust. 8 dokonuje się zmian w limitach wydatków
na wieloletnie programy inwestycyjne oraz programy i projekty realizowane z udziałem środków z Unii
Europejskiej – przyjmując plan po zmianach – jak
w Tabeli Nr 4.
5. W § 1 ust. 9. dokonuje się zmian w planowanych
kwotach dotacji udzielanych z budşetu Powiatu Tarnowskiego – jak w załączniku Nr 1.
6. W § 1 ust. 14 załącznik Nr 6 – Prognoza łącznej kwoty
długu Powiatu Tarnowskiego – otrzymuje brzmienie
załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu Tarnowskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej
oraz Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Sylwester Gostek
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Tabela nr 1

Zmiana w planie dochodów budżetu Powiatu Tarnowskiego na 2010 r.
w złotych:
Dział

Rozdz.

§

Wyszczególnienie

1

2

3

4

DOCHODY:
zmniejszenie
5

zwiększenie
6

OGÓŁEM:

19 868 264

15 962 706

Dochody bieşące
Dochody majątkowe

2 425 756
17 442 508

2 239 883
13 722 823

TRANSPORT I ŁĄCZNOŅĆ
Dochody majątkowe
Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizację
inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu
Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizację
inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu
Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizację
inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu

13 565 748
13 565 748
1 458 901

12 106 847
12 106 847

ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Dochody majątkowe
Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizację
inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu
Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizację
inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu

2 449 523
2 449 523

z tego:

600
6430
6437
6438

750
6437
6438

801
O830

6437
6438

851
O970
2130

6430

852
6437
6438

OŅWIATA i WYCHOWANIE
Dochody bieşące
Wpływy z usług

12 106 847
12 106 847

2 449 523

330 859

Dochody majątkowe
Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizację
inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu
Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizację
inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu

330 859

OCHRONA ZDROWIA
Dochody bieşące
Wpływy z róşnych dochodów
Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizację
bieşących zadań własnych powiatu

455 873
455 873
455 873

547 633
20 000
20 000
527 633
527 633

330 859

455 873
250 000
250 000

Dochody majątkowe
Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizację
inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu
POMOC SPOŁECZNA
Dochody majątkowe
Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizację
inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu
Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizację
inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu

6 100
6 100
6 100

205 873
205 873

234 000
234 000

234 000

149 000
149 000
149 000
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2008

6207

6208

921
6430

926
6437
6438
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POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
Dochody bieşące
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 budşetu środków europejskich
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 budşetu środków europejskich

Poz. 1829
1 997 253
1 969 883

1 997 253
1 969 883
1 969 883

1 969 883

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 budşetu środków europejskich
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 budşetu środków europejskich

27 370

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Dochody majątkowe
Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizację
inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu

135 008
135 008
135 008

KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Dochody majątkowe
Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizację
inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu
Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizację
inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu

700 000
700 000

27 370
27 370

27 370

700 000
700 000
700 000

700 000

Przewodniczący Rady
Sylwester Gostek
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Poz. 1829
Tabela nr 2

Zmiana w planie wydatków budżetu Powiatu Tarnowskiego na 2010 rok

Dział
1

Rozdz.
2

Wyszczególnienie
3

w złotych:
WYDATKI
zmniejszenie zwiększenie
4
5

OGÓŁEM BUDŻET:
z tego:

4 346 049

440 491

WYDATKIBIEŞĄCE:
wydatki jednostek budşetowych:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone
- realizacja zadań statutowych jednostek budşetowych

36 391
414
414

136 477
83 300
19 100
64 200

35 177
800

53 177

WYDATKIMAJĄTKOWE:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne

4 309 658
1 781 235

304 014
196 500

- programy z udziałem środków UE
(w tym: finansowane ze środków UE)

2 528 423
2 528 423

107 514
9 100

- świadczenia na rzecz osób fizycznych
- dotacje na zadania bieşące

600
60014

750
75020

75045

75095

754
75412

TRANSPORT i ŁĄCZNOŅĆ
Drogi publiczne powiatowe
Wydatki majątkowe
- inwestycje i zakupy inwestycyjne

1 458 901
1 458 901
1 458 901
1 458 901

ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Starostwa powiatowe
Wydatki bieşące
wydatki jednostek budşetowych:
- realizacja zadań statutowych jednostek budşetowych
Kwalifikacja wojskowa
Wydatki bieşące
wydatki jednostek budşetowych:
- realizacja zadań statutowych jednostek budşetowych

2 444 637
414
414
414
414
800
800

- dotacje na zadania bieşące
Pozostała działalnoņć
Wydatki majątkowe
- programy z udziałem środków UE
(w tym: finansowane ze środków UE)

800
2 443 423
2 443 423
2 443 423
2 443 423

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Ochotnicze straże pożarne
Wydatki bieşące
- dotacje na zadania bieşące

8 000
8 000

Wydatki majątkowe
- inwestycje i zakupy inwestycyjne
801
80130

OŅWIATA i WYCHOWANIE
Szkoły zawodowe
Wydatki majątkowe

10 314

800
800
800
800

9 514
9 514
9 514

18 000
18 000
18 000
18 000

8 000
8 000
33 000
13 000
13 000
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80140

851
85111

85141

852
85201
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85420
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Poz. 1829

- programy z udziałem środków UE
(w tym: finansowane ze środków UE)
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz oņrodki
dokształcania zawodowego
Wydatki bieşące
wydatki jednostek budşetowych:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone
- realizacja zadań statutowych jednostek budşetowych

13 000
9 100
20 000

OCHRONA ZDROWIA
Szpitale ogólne
Wydatki bieşące
wydatki jednostek budşetowych:
- realizacja zadań statutowych jednostek budşetowych
Ratownictwo medyczne
Wydatki bieşące
wydatki jednostek budşetowych:
- realizacja zadań statutowych jednostek budşetowych

114 000
16 250
16 250
16 250
16 250
97 750
46 250
46 250
46 250

Wydatki majątkowe
- inwestycje i zakupy inwestycyjne

51 500
51 500

20 000
20 000
19 100
900

POMOC SPOŁECZNA
Placówki opiekuńczo-wychowawcze
Wydatki majątkowe
- programy z udziałem środków UE
(w tym: finansowane ze środków UE)
Rodziny zastępcze
Wydatki bieşące
- świadczenia na rzecz osób fizycznych
- dotacje na zadania bieşące

120 177
85 000
85 000
85 000
85 000
35 177
35 177
35 177

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Domy wczasów dziecięcych
Wydatki majątkowe
- inwestycje i zakupy inwestycyjne
Młodzieżowe oņrodki wychowawcze
Wydatki majątkowe
- inwestycje i zakupy inwestycyjne

179 326
179 326
179 326
179 326

KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
Wydatki majątkowe
- inwestycje i zakupy inwestycyjne

135 008
135 008
135 008
135 008

120 177
85 000
85 000
85 000
35 177
35 177
35 177
115 000

115 000
115 000
115 000
30 000
30 000
30 000
30 000

Przewodniczący Rady
Sylwester Gostek
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Tabela nr 3

Plan wydatków budżetu Powiatu Tarnowskiego na 2010 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - zmiana

Dział
1

Rozdz.
2

Wyszczególnienie
3

w złotych
Wydatki
zmniejszenie zwiększenie
4
5

OGÓŁEM:
750
75045

ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Kwalifikacja wojskowa
Wydatki bieşące
z tego:
wydatki jednostek budşetowych:
- realizacja zadań statutowych jednostek budşetowych
- dotacje na zadania bieşące

800

800

800
800

800
800

800

800
800
800

800

Przewodniczący Rady
Sylwester Gostek
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Tabela Nr 4

Wieloletnie programy inwestycyjne, programy i projekty realizowane z udziałem ņrodków Unii Europejskiej oraz limity
wydatków na ich realizację - po zmianie.
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Załącznik nr 1
do uchwały nr XXXIX/ 277 /10
Rady Powiatu Tarnowskiego
z dnia 20 kwietnia 2010 r.

Zmiana w planowanych kwotach dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Tarnowskiego w roku 2010
w złotych:
DOTACJE
Dział
1

Rozdz.
2

Wyszczególnienie
3

OGÓŁEM BUDŻET:

zmniejszenie

zwiększenie:

4

5

8 800
- dotacje bieşące

z tego:
dotacje celowe
z tego:
dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:
- dotacje dla JST

800
800

53 177

800

35 177
35 177

800

dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

- dotacje celowe inwestycyjne (na zakupy i zadania inwestycyjne)
dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
750
75045

754
75412

852
85204

53 177
53 177

18 000

8 000
8 000

ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Kwalifikacja wojskowa
- dotacje celowe bieşące
dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:
dotacje dla JST

800
800

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Ochotnicze straże pożarne
- dotacje celowe bieşące
dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

8 000

18 000

8 000

18 000
18 000
18 000

- dotacje celowe inwestycyjne
dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

8 000
8 000

POMOC SPOŁECZNA
Rodziny zastępcze
- dotacje celowe bieşące
dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:
dotacje dla JST

800
800
800

35 177
35 177
35 177
35 177
35 177

Przewodniczący Rady
Sylwester Gostek
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Załącznik nr 2
do uchwały nr XXXIX/ 277 /10
Rady Powiatu Tarnowskiego
z dnia 20 kwietnia 2010

Prognoza spłaty długu Powiatu Tarnowskiego na lata 2009-2024
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Przewodniczący Rady
Sylwester Gostek
1829

1830
1830

UCHWAŁA NR XLI/383/10
RADY MIASTA BOCHNIA
z dnia 28 stycznia 2010 r.
w sprawie : zmiany budżetu Gminy Miasta Bochnia na 2010 rok
na podstawie art. 18, ust.2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póŝn. zm.) ,art 214
ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych (Dz.u. Nr 157, poz. 1240), Rada
Miasta Bochnia uchwala co następuje:
§ 1.
1. Zwiększa się budşet Gminy Miasta Bochnia po stronie
wydatków o kwotę 200.000 zł
-- jak w załączniku do niniejszej uchwały
2. Zmniejsza się budşet Gminy Miasta Bochnia po stronie wydatków o kwotę 200.000 zł

1. Plan dochodów w kwocie 74.451.570 zł
2. Plan wydatków w kwocie 83.239.428 zł
3. Deficyt budşetu 8.787.858 zł
4. Rozchody budşetu w kwocie 3.562.142 zł finansowane
z kredytów zaciągniętych przez Gminę w roku 2010.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta.
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie z dniem podjęcia
i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz ogłoszeniu na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miasta Bochnia.

-- jak w załączniku do niniejszej uchwały
§ 2. Po zmianach wprowadzonych zgodnie z §1 łączny
budşet Gminy miasta Bochnia na 2010 rok wynosi:

Przewodniczący Rady Miasta:
Ryszard Najbarowski
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Poz. 1830,1831
Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLI/383/10
Rady Miasta Bochnia
z dnia 28 stycznia 2010 r.

Zmiana budżetu po stronie wydatków
1) Zwiększa się budşet Gminy Miasta Bochnia po stronie wydatków o kwotę 200.000 zł
Dział
rozdział
1
900
90095

Nazwa

Kwota zł

2
Gospodarka komunalna i ochrona ņrodowiska
Pozostała działalnoņć
w tym:
a) wydatki majątkowe
- wniesienie wkładów do Bocheńskich Zakładów usług Komunalnych spółka z o.o. - 200.000 zł

3
200.000
200.000
200.000

2) Zmniejsza się budşet Gminy Miasta Bochnia po stronie wydatków o kwotę 200.000 zł
Dział
rozdział
1
600
60016

Nazwa

Kwota zł

2
Transport i łącznoņć
Drogi publiczne gminne
w tym:
a) wydatki majątkowe
w tym: - budowa obwodnicy północno-zachodniej etap II - 200.000 zł

3
200.000
200.000
200.000

Przewodniczący Rady Miasta:
Ryszard Najbarowski
1830

1831
1831

UCHWAŁA NR XLII/390/10
RADY MIASTA BOCHNIA
z dnia 25 lutego 2010 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Miasta Bochnia na 2010 rok

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorzadzie gminnym (t.j. Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z póŝn. zm.), art. 212, ust. 1 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.u. Nr 157, poz. 1240), art.4 ust.1 pkt 12
ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorzadu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2008 r.
Nr 88 poz. 539 z póŝn. zm.), w zwiazku z art. 227,
ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
środowiska (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz.150 z póŝn.
zm.) oraz art. 16, ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia
20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony
środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 215,
poz. 1664) Rada Miasta Bochnia uchwala co następuje:
§ 1.
1. Zwiększa się budşet Gminy Miasta Bochnia po stronie
dochodów o kwotę 140.100,00 zł, jak w załączniku
Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się budşet Gminy Miasta Bochnia po stronie
wydatków o kwotę 780.968,99 zł, jak w załączniku
Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmniejsza się budşet Gminy Miasta Bochnia po stronie wydatków o kwotę 570.000,00 zł, jak w załączniku
Nr 2 do niniejszej uchwały.
4. W treści uchwały budşetowej wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3 ust. 1 róşnicę między dochodami
a wydatkami budşetu gminy na rok 2010 zwiększa
się o kwotę 70.868,99 zł, tj. z kwoty 8.787.858 zł
do kwoty 8.858.726,99 zł; stanowi ona deficyt budşetu Gminy.
2) w § 3, ust. 2 przychody budşetu zwiększa się
o kwotę 70.868,99 tj. z kwoty 12.350.000 zł do
kwoty 12.420.868,99 zł.
5. Załącznikowi Nr 3 do uchwały budşetowej - Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Miasta Bochnia
na 2010 rok - nadaje się brzmienie jak w załączniku
Nr 3 do niniejszej uchwały.
6. Załącznikowi Nr 12 do uchwały budşetowej - Prognoza kwoty długu publicznego Gminy Miasta Bochnia
w latach 2009-2020 - nadaje się brzmienie jak
w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
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7. Uchyla się § 10 oraz załącznik NR 11 - Przychody
i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na rok 2010 - do uchwały budşetowej.
§ 2. Po zmianach wprowadzonych zgodnie
z § 1 łączny budşet Gminy Miasta Bochnia na 2010 rok
wynosi:
1. Plan dochodów w kwocie 74.591.670,00 zł

Poz. 1831

4. Rozchody budşetu w kwocie 3.562.142 zł finansowane
z kredytów zaciągniętych przez Gminę w roku 2010.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta.
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie z dniem podjęcia
i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz ogłoszeniu na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miasta Bochnia.

2. Plan wydatków w kwocie 83.450.396,99 zł
Przewodniczący Rady Miasta:
Ryszard Najbarowski

3. Deficyt budşetu 8.858.726,99 zł

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLII/390/10
Rady Miasta Bochnia
z dnia 25 lutego 2010 r.
1. Zwiększa się budżet Gminy Miasta Bochnia po stronie dochodów o kwotę 140.100,00 zł
Dział
Rozdział §
1
756

75618
0690
900
90011
0970

Nazwa podziałki klasyfikacji budşetowej
2
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowoņci prawnej oraz wydatki związane z ich
poborem
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw
w tym:
a) dochody bieşące
Wpływy z róşnych opłat
Gospodarka komunalna i ochrona ņrodowiska
Fundusz Ochrony Ņrodowiska i Gospodarki Wodnej
w tym
a) dochody bieşące
Wpływy z róşnych dochodów

Nazwa podziałki klasyfikacji budşetowej
3
23.221,00

23.221,00
23.221,00
23.221,00
116.879,00
116.879,00
116.879,00
116.879,00

Przewodniczący Rady Miasta:
Ryszard Najbarowski

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XLII/390/10
Rady Miasta Bochnia
z dnia 25 lutego 2010 r.
Zmiana budżetu po stronie wydatków
1)

Zwiększa się budşet Gminy Miasta Bochnia po stronie wydatków o kwotę 780.968,99 zł, w tym:

Dział
Rozdział
1
801
80101

Nazwa

Kwota zł
2

Oņwiata i wychowanie
Szkoły podstawowe
w tym:
1. Wydatki bieşące jednostek budşetowych
w tym:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

3
70.868,99
70.868,99
70.868,99
9.400,00
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b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budşetowych
61.468,99
Gospodarka komunalna i ochrona ņrodowiska
430.100,00
Oczyszczanie miast i gmin
250.000,00
w tym:
1. Wydatki bieşące jednostek budşetowych
250.000,00
w tym:
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budşetowych
250.000,00
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
120.000,00
w tym:
1. Wydatki bieşące jednostek budşetowych
120.000,00
w tym:
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budşetowych
120.000,00
Pozostała działalnoņć
60.100,00
w tym:
1. Wydatki bieşące jednostek budşetowych
60.100,00
w tym:
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budşetowych
60.100,00
Kultura ficyczna i sport
280.000,00
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
280.000,00
w tym:
a) wydatki majątkowe
280.000,00
w tym: - budowa hali widowiskowo sportowej - 280.000,00 zł
PRZEWONICZĄCY RADY MIASTA RYSZARD NAJBAROWSKI
Zmniejsza się budşet Gminy Miasta Bochnia po stronie wydatków o kwotę 570.000,00 zł, w tym:

Dział Rozdział
600
60016
-

Nazwa
Transport i łącznoņć
Drogi publiczne gminne
w tym:
a) wydatki majątkowe
w tym: budowa obwodnicy północno-zachodniej etap II - 570.000,00 zł

Kwota zł
570.000,00
570.000,00
570.000,00
-

Przewodniczący Rady Miasta:
Ryszard Najbarowski
Załącznik nr 3
do Uchwały nr XLII/390/10
Rady Miasta Bochnia
z dnia 25 lutego 2010 r.
Plan Przychodów i rozchodów budżetu Gminy Miasta Bochnia na 2010 rok
A
B
B1
B2
C
F
P

R

DOCHODY
74.591.670,00
WYDATKI
83.450.396,99
wydatki bieżące
60.390.396,99
wydatki majątkowe
23.060.000,00
DEFICYT BUDŻETU (A-B)
-8.858.726,99
FINANSOWANIE
8.858.726,99
PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM
12.420.868,99
z tego:
1. Poşyczki i kredyty
10.350.000,00
2. Inne ŝródła - wolne środki jako nadwyşka środków pienięşnych na rachunku bieşącym
2.070.868,99
budşetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i poşyczek z lat ubiegłych
ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM
3.562.142,00
z tego:
1. Spłaty poşyczek i kredytów
3.562.142,00
Przewodniczący Rady Miasta:
Ryszard Najbarowski
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Załącznik nr 4
do Uchwały nr XLII/390/10
Rady Miasta Bochnia
z dnia 25 lutego 2010 r.

Prognoza długu publicznego Gminy Miasta Bochnia w latach 2009-2020
Lp
1
1.
1.1
a.

b.
c.
d.
1.2
1.3
a.
b.
2.
2.1
2.2
2.3
2.4

3.
3.1
a.
b.
c.
3.2
a.
4.
4.1

4.2
4.3
5.

Wyszczególnienie
2009
4
68 834 174

2010
5
74 591 670

2011
6
76 126 922

2012
7
76 836 320

2013
8
77 777 612

2014
9
78 857 434

47 418 732

49 873 673

50 737 903

51 321 599

51 914 858

52 503 451

24 515 230

24 585 571

24 631 675

25 004 309

25 384 395

25 772 083

15 601 260
1 800 000
5 502 242
14 170 702
7 244 740

16 380 200
3 214 402
5 693 500
14 622 362
10 095 635

16 686 357
3 779 480
5 640 391
14 893 767
10 495 252

16 833 220
3 817 275
5 666 795
14 929 517
10 585 204

16 981 552
3 855 448
5 693 463
15 186 698
10 676 056

17 131 368
3 900 000
5 700 000
15 566 166
10 787 817

6 734 240

7 051 745

8 995 252

9 085 204

9 176 056

9 267 817

510 500

3 043 890

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 520 000

PRZYCHODY BUDŻETU
OGÓŁEM (2.1+2.2+2.3+2.4)
nadwyşka budşetowa
poşyczki, kredyty
papiery wartościowe
Inne

20 492 729

12 420 869

2 050 000

2 100 000

2 150 000

2 200 000

0
16 000 000
0
4 492 729

0
10 350 000
0
2 070 869

0
0
0
2 050 000

0
0
0
2 100 000

0
0
0
2 150 000

0
0
0
2 200 000

OGÓŁEM (poz.1+2)

89 326 903

87 012 539

78 176 922

78 936 320

79 927 612

81 057 434

WYDATKI BUDŻETU OGÓŁEM (3.1+3.2)
Wydatki bieżące
w tym:
Wynagrodzenia
odsetki od zaciągniętych
kredytów, poşyczek
potencjalne wydatki wynikające z poręczeń
Wydatki majątkowe
w tym:
Inwestycyjne

86 318 617

83 450 397

74 253 321

75 271 320

76 177 612

78 007 434

55 747 617

60 390 397

59 487 807

60 371 320

60 677 612

61 807 434

29 530 883
826 000

31 790 640
1 761 982

31 778 058
2 021 223

31 818 838
1 849 780

31 962 027
1 669 579

31 907 647
1 437 484

56 942

52 976

0

0

0

0

30 571 000

23 060 000

14 765 514

14 900 000

15 500 000

16 200 000

30 571 000

23 060 000

11 365 515

11 500 000

12 000 000

12 500 000

ROZCHODY BUDŻETU
OGÓŁEM (4.1+4.2+4.3)
Spłata kredytów, poşyczek
i obligacji dotychczas zaciągniętych
Spłata kredytów, poşyczek
i obligacji planowanych
inne
OGÓŁEM (poz.3+4)
INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O WYSOKOŅCI ODSETEK (z poz. 3.1b i 3.1c)

3 008 286

3 562 142

3 923 601

3 665 000

3 750 000

3 050 000

3 008 286

3 562 142

3 623 601

3 365 000

3 400 000

2 450 000

0

0

300 000

300 000

350 000

600 000

0
89 326 903
882 942

0
87 012 539
1 814 958

0
78 176 922
2 021 223

0
78 936 320
1 849 780

0
79 927 612
1 669 579

0
81 057 434
1 437 484

2
DOCHODY BUDŻETU OGÓŁEM (1.1+1.2+1.3)
Dochody własne:
w tym:
udziały w podatkach stanowiących dochód budşetu
państwa
podatki i opłaty lokalne
dochody z majątku gminy
pozostałe dochody własne
Subwencje
Dotacje
w tym:
na zadania zlecone
i powierzone
na zadania własne
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5.1

5.2
5.3
7.

8.

9.
10.

11.

Lp
1
1.
1.1
a.

b.
c.
d.
1.2
1.3
a.
b.
2.
2.1
2.2
2.3
2.4

3.
3.1
a.
b.
c.
3.2
a.

-od kredytów, poşyczek
i obligacji dotychczas zaciągniętych
-od kredytów, poşyczek
i obligacji planowanych
poręczenia i gwarancje
SPŁATA RAT POŻYCZEK,
KREDYTÓW I OBLIGACJI
WRAZ Z ODSETKAMI (4+6)
WSKAŜNIK OBCIĄŞENIA
BUDŞETU SPŁATAMI (7:1,
max 15%)
POŞYCZKI UMORZONE
STAN ZADŁUŞENIA NA
31 GRUDNIA DANEGO ROKU +(2.2+2.3)-(4+9)
WSKAŜNIK ZADŁUŞENIA
BUDŞETU (10:1, max 60%)
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Poz. 1831

826 000

1 611 982

1 623 098

1 456 655

1 281 454

1 063 734

0

150 000

398 125

393 125

388 125

373 750

56 942
3 891 228

52 976
5 377 100

0
5 944 824

0
5 514 780

0
5 419 579

0
4 487 484

5,65%

7,21%

7,81%

7,18%

6,97%

5,69%

0
25 500 743

0
32 288 601

0
28 365 000

0
24 700 000

0
20 950 000

0
17 900 000

37,05%

43,29%

37,26%

32,15%

26,94%

22,70%

2015
10
79 357 434

2016
11
79 257 434

2017
12
79 747 434

2018
13
80 247 434

2019
14
80 747 434

2020
15
80 747 434

52 503 451

52 903 451

53 393 451

53 893 451

54 393 451

54 393 451

25 772 083

26 172 083

26 662 083

27 162 083

27 662 083

27 662 083

17 131 368
3 900 000
5 700 000
16 066 166
10 787 817

17 131 368
3 900 000
5 700 000
15 566 166
10 787 817

17 131 368
3 900 000
5 700 000
15 566 166
10 787 817

17 131 368
3 900 000
5 700 000
15 566 166
10 787 817

17 131 368
3 900 000
5 700 000
15 566 166
10 787 817

17 131 368
3 900 000
5 700 000
15 566 166
10 787 817

9 267 817

9 267 817

9 267 817

9 267 817

9 267 817

9 267 817

1 520 000

1 520 000

1 520 000

1 520 000

1 520 000

1 520 000

Wyszczególnienie
2
DOCHODY BUDŻETU OGÓŁEM (1.1+1.2+1.3)
Dochody własne:
w tym:
udziały w podatkach stanowiących dochód budşetu
państwa
podatki i opłaty lokalne
dochody z majątku gminy
pozostałe dochody własne
Subwencje
Dotacje
w tym:
na zadania zlecone
i powierzone
na zadania własne
PRZYCHODY BUDŻETU
OGÓŁEM (2.1+2.2+2.3+2.4)
nadwyşka budşetowa
poşyczki, kredyty
papiery wartościowe
Inne

2 200 000

2 200 000

2 200 000

0
0
0
2 200 000

0
0
0
2 200 000

0
0
0
2 200 000

0
0
0
2 200 000

0
0
0
2 200 000

0
0
0
2 200 000

OGÓŁEM (poz.1+2)

81 557 434

81 457 434

81 947 434

82 447 434

82 947 434

82 947 434

WYDATKI BUDŻETU OGÓŁEM (3.1+3.2)
Wydatki bieżące
w tym:
Wynagrodzenia
odsetki od zaciągniętych
kredytów, poşyczek
potencjalne wydatki wynikające z poręczeń
Wydatki majątkowe
w tym:
Inwestycyjne

78 757 434

78 157 434

78 547 434

79 047 434

79 947 434

80 947 434

62 057 434

62 157 434

61 847 434

61 747 434

61 747 434

62 747 434

31 957 647
1 169 250

32 000 000
916 250

32 300 000
656 250

32 700 000
396 250

33 000 000
161 250

33 000 000
85 000

0

0

0

0

0

16 700 000

16 000 000

16 700 000

17 300 000

18 200 000

18 200 000

13 000 000

13 500 000

14 200 000

14 800 000

15 800 000

15 800 000

0

2 200 000

2 200 000

2 200 000
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4.
4.1

4.2
4.3
5.

5.1

5.2
5.3
7.

8.

9.
10.

11.

ROZCHODY BUDŻETU
OGÓŁEM (4.1+4.2+4.3)
Spłata kredytów, poşyczek
i obligacji dotychczas zaciągniętych
Spłata kredytów, poşyczek
i obligacji planowanych
inne
OGÓŁEM (poz.3+4)
INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O WYSOKOŅCI ODSETEK
(z poz. 3.1b i 3.1c)
-od kredytów, poşyczek
i obligacji dotychczas zaciągniętych
-od kredytów, poşyczek
i obligacji planowanych
poręczenia i gwarancje
SPŁATA RAT POŻYCZEK,
KREDYTÓW I OBLIGACJI
WRAZ Z ODSETKAMI (4+6)
WSKAŜNIK OBCIĄŞENIA
BUDŞETU SPŁATAMI
(7:1, max 15%)
POŞYCZKI UMORZONE
STAN ZADŁUŞENIA NA
31 GRUDNIA DANEGO ROKU +(2.2+2.3)-(4+9)
WSKAŜNIK ZADŁUŞENIA
BUDŞETU (10:1, max 60%)
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2 800 000

3 300 000

Poz. 1831,1832
3 400 000

3 400 000

2 000 000

1 600 000

2 000 000

2 000 000

1 200 000

1 300 000

1 400 000

1 400 000

1 500 000

2 000 000

0
81 557 434
1 169 250

81 457 434
916 250

81 947 434
656 250

82 447 434
396 250

82 947 434
161 250

82 947 434
85 000

833 000

630 000

420 000

210 000

26 250

0

336 250

286 250

186 250

135 000

85 000

0
3 969 250

0
4 216 250

0
4 056 250

0
3 796 250

0
3 161 250

2 085 000

5,00%

5,32%

5,09%

4,73%

3,91%

2,58%

0
15 100 000

0
11 800 000

0
8 400 000

0
5 000 000

0
2 000 000

0

19,03%

14,89%

10,53%

6,23%

236 250

2 000 000

3 000 000
1 500 000

2,48%

0

0,00%

Przewodniczący Rady Miasta:
Ryszard Najbarowski
1831

1832
1832

UCHWAŁA NR XLIII/400/10
RADY MIASTA BOCHNIA
z dnia 25 marca 2010 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Miasta Bochnia na 2010 rok
Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorzadzie gminnym (t.j. Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z póŝn. zm.), art. 212, ust. 1 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240), art.4 ust.1 pkt 12,
art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku
o dochodach jednostek samorzadu terytorialnego
(t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 88 poz. 539 z póŝn. zm.), Rada
Miasta Bochnia uchwala co następuje:
§ 1.
1. Zwiększa się budşet Gminy Miasta Bochnia po stronie
dochodów o kwotę 363.496,94 zł, jak w załączniku
Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmniejsza się budşet Gminy Miasta Bochnia po stronie dochodów o kwotę 30.000,00 zł, jak w załączniku
Nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Zwiększa się budşet Gminy Miasta Bochnia po stronie
wydatków o kwotę 671.496,94 zł, jak w załączniku
Nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Zmniejsza się budşet Gminy Miasta Bochnia po stronie wydatków o kwotę 338.000,00 zł, jak w załączniku
Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Po zmianach wprowadzonych zgodnie
z § 1 łączny budşet Gminy Miasta Bochnia na 2010 rok
wynosi:
1. Plan dochodów w kwocie 75.055.945,94 zł
2. Plan wydatków w kwocie 83.914.672,93 zł
3. Deficyt budşetu 8.858.726,99 zł
4. Rozchody budşetu w kwocie 3.562.142 zł finansowane
z kredytów zaciągniętych przez Gminę w roku 2010.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta.
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie z dniem podjęcia
i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz ogłoszeniu na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miasta Bochnia.
Przewodniczący Rady Miasta:
Ryszard Najbarowski

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 277

– 16157 –

Poz. 1832
Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLIII/400/10
Rady Miasta Bochnia
z dnia 25 marca 2010 r.

1. Zwiększa się budżet Gminy Miasta Bochnia po stronie dochodów o kwotę 363.496,94 zł
Dział
Rozdział §
1
758
75801
2920
852
85212

0980
85295

2008

Nazwa podziałki klasyfikacji budşetowej

Nazwa podziałki klasyfikacji budşetowej
3
160.397,00
160.397,00

2
Różne rozliczenia
Częņć oņwiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
w tym:
a) dochody bieşące
Subwencje ogólne z budşetu państwa
Pomoc społeczna
Ņwiadczenia rodzinne, ņwiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
w tym
a) dochody bieşące
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego
Pozostała działalnoņć
w tym:
a) dochody bieşące
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki
rolnej

160.397,00
160.397,00
203.099,94
30.000,00

30.000,00
30.000,00
173.099,94
173.099,94
173.099,94

2) Zmniejsza się budşet Gminy Miasta Bochnia po stronie dochodów o kwotę 30.000 zł
Dział
Rozdział §
1
852
85212

2360

Nazwa podziałki klazyfikacji budzetowej

Kwota zł

2
Pomoc społeczna
Ņwiadczenia rodzinne, swiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
w tym:
a) dochody bieşące
Dochody jednostek samorzadu terytorialnego zwiazane z realizacją
zadań z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych
ustawami

3
30.000
30.000

30.000
30.000

Przewodniczący Rady Miasta:
Ryszard Najbarowski

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 277

– 16158 –

Poz. 1832
Załącznik nr 2
do Uchwały nr XLIII/400/10
Rady Miasta Bochnia
z dnia 25 marca 2010 r.

Zmiana budżetu po stronie wydatków
1) Zwiększa się budşet Gminy Miasta Bochnia po stronie wydatków o kwotę 780.968,99 zł, w tym:
Dział
Rozdział
1
700
70095

801
80101

80104

80110

80114

852
85295

854
85401

Nazwa
2
Gospodarka mieszkaniowa
Pozostała działalnoņć
w tym:
I) wydatki majątkowe
w tym: - adaptacja budynku przy ul. Krzyşanowickiej - 258.000,00 zł
Oņwiata i wychowanie
Szkoły podstawowe
w tym:
II) wydatki bieşące
w tym:
1. Wydatki bieşące jednostek budşetowych
w tym:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Przedszkola
w tym:
II) wydatki bieşące
w tym:
1. Wydatki bieşące jednostek budşetowych
w tym:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Gimnazja
w tym:
II) wydatki bieşące
w tym:
1. Wydatki bieşące jednostek budşetowych
w tym:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół
w tym:
II) wydatki bieşące
w tym:
1. Wydatki bieşące jednostek budşetowych
w tym:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budşetowych
Pomoc społeczna
Pozostała działalnoņć
w tym:
II) wydatki bieşące
w tym:
1. Wydatki bieşące jednostek budşetowych
w tym:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budşetowych
Edukacyjna opieka wychowawcza
Ņwietlice szkolne
w tym:
II) wydatki bieşące

Kwota zł
3
258.000,00
258.000,00
258.000,00
258.000,00
144.397,00
59.000,00
59.000,000
59.000,00
59.000,00
34.000,00
34.000,00
34.000,00
34.000,00
34.000,00
34.000,00
34.000,00
34.000,00
17.397,00
17.397,00
17.397,00
2.000,00
15.397,00
173.099,94
173.099,94
173.099,94
173.099,94
146.884,99
26.214,95
16.000,00
16.000,00
16.000,00

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 277

900
90015

– 16159 –

Poz. 1832,1833

w tym:
1. Wydatki bieşące jednostek budşetowych
w tym:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Gospodarka komunalna i ochrona ņrodowiska
Oņwietlenie ulic, placów i dróg
w tym:
I. Wydatki majątkowe
w tym: - budowa oświetlenia łącznika ul. Poniatowskiego z ul. Wojska Polskiego 80.000 zł

16.000,00
16.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00

2) Zmniejsza się budşet Gminy Miasta Bochnia po stronie wydatków o kwotę 338.000,00 zł, w tym:
Dział
Rozdział
1
600
60016

926
92605

Nazwa

Kwota zł

2
Transport i łącznoņć
Drogi publiczne gminne
w tym:
I) wydatki majątkowe
w tym: budowa trasy północno-zachodniej etap II - 258.000 zł
Kultura fizyczna i sport
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
w tym:
I) wydatki majątkowe
w tym: budowa hali widowiskowo-sportowej - 80.000 zł

3
258.000,00
258.000,00
258.00000
80.000,00
80.000,00
80.000,00

Przewodniczący Rady Miasta:
Ryszard Najbarowski
1832

1833
1833

UCHWAŁA NR XLIV/405/10
RADY MIASTA BOCHNIA
z dnia 29 kwietnia 2010 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Miasta Bochnia na 2010 rok
Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorzadzie gminnym (t.j. Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z póŝn. zm.), art. 212,
ust. 1 pkt 1- 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240; zm.
Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146), art.4 ust.1 pkt 1 lit. g,
art. 8 ust.1 pkt 4 i ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada
2003 roku o dochodach jednostek samorzadu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 88 poz. 539 z póŝn. zm.),
Rada Miasta Bochnia uchwala co następuje:
§ 1.
1. Zwiększa się budşet Gminy Miasta Bochnia po stronie
dochodów o kwotę 3.658.258 zł, jak w załączniku
Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmniejsza się budşet Gminy Miasta Bochnia po stronie dochodów o kwotę 2.290.447 zł, jak w załączniku
Nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Zwiększa się budşet Gminy Miasta Bochnia po stronie
wydatków o kwotę 1.367.811 zł, jak w załączniku
Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Po zmianach wprowadzonych zgodnie
z § 1 łączny budşet Gminy Miasta Bochnia na 2010 rok
wynosi:
1. Plan dochodów w kwocie 76.475.420,94 zł
2. Plan wydatków w kwocie 85.334.147,93 zł
3. Deficyt budşetu 8.858.726,99 zł
4. Rozchody budşetu w kwocie 3.562.142 zł finansowane
z kredytów zaciągniętych przez Gminę w roku 2010.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta.
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie z dniem podjęcia
i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz ogłoszeniu na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miasta Bochnia.
Przewodniczący Rady Miasta:
Ryszard Najbarowski

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 277

– 16160 –

Poz. 1833
Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLIV/405/10
Rady Miasta Bochnia
z dnia 29 kwietnia 2010 r.

1. Zwiększa się budżet Gminy Miasta Bochnia po stronie dochodów o kwotę 3.658.258 zł
Dział
Rozdział §
1
600
60016

0960
801
80104

2007

6260

900
90095

6207

926
92601

2440
92605

6207

Nazwa podziałki klasyfikacji budşetowej

2
Transport i łącznoņć
Drogi publiczne gminne
w tym:
a) dochody bieşące
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięşnej
Oņwiata i wychowanie
Przedszkola
w tym
a) dochody bieşące
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich, o których mowa w art. 5 ust.1, pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy,
lub płatności w ramach budşetu środków europejskich
w tym:
b) dochody majątkowe
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych
Gospodarka komunalna i ochrona ņrodowiska
Pozostała działalnoņć
w tym:
b) dochody majątkowe
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich, o których mowa w art. 5 ust.1, pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy,
lub płatności w ramach budşetu środków europejskich
Kultura fizyczna i sport
Obiekty sportowe
w tym:
a) dochody bieşące
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieşących jednostek sektora finansów publicznych
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
w tym:
b) dochody majątkowe
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich, o których mowa w art. 5 ust.1, pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy,
lub płatności w ramach budşetu środków europejskich

Nazwa podziałki
klasyfikacji budşetowej
3
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
554.967
554.967
538.467
538.467

16.500
16.500

650.000
650.000
650.000
650.000

1.453.291
15.620
15.620
15.620
1.437.671
1.437.671
1.437.671

2) Zmniejsza się budşet Gminy Miasta Bochnia po stronie dochodów o kwotę 2.290.447 zł
Dział
Rozdział
§
1
801
80104

2008

Nazwa podziałki klasyfikacji budşetowej

2
Oņwiata i wychowanie
Przedszkola
w tym:
a) dochody bieşące
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust.1, pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub
płatności w ramach budşetu środków europejskich

Kwota zł

3
538.467
538.467
538.467
538.467

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 277
900
90095

6208

926
92605

6208

– 16161 –

Poz. 1833

Gospodarka komunalna i ochrona ņrodowiska
Pozostała działalnoņć
w tym
b) dochody majątkowe
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust.1, pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub
płatności w ramach budşetu środków europejskich
Kultura fizyczna i sport
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
w tym:
b) dochody majątkowe
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust.1, pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub
płatności w ramach budşetu środków europejskich

522.500
522.500
522.500
522.500

1.229.480
1.229.480
1.229.480
1.229.480

Przewodniczący Rady Miasta:
Ryszard Najbarowski
Załącznik nr 2
do Uchwały nr XLIV/405/10
Rady Miasta Bochnia
z dnia 29 kwietnia 2010 r.
Zmiana budżetu po stronie wydatków
1) Zwiększa się budşet Gminy Miasta Bochnia po stronie wydatków o kwotę 1.367.811 zł, w tym:
Dział
Rozdział
1
600
60016

801
80104

900
90095

926
92601

Nazwa

Kwota zł

2
Transport i łącznoņć
Drogi publiczne gminne
w tym:
I) wydatki majątkowe
w tym:
- budowa trasy północno-zachodniej etap II - 255.000 zł
- modernizacja ul. Karosek - 250.000 zł
- chodnik ul. Karosek - 215.000 zł
- łącznik ul. Dębcza - ul. Podedworze - 70.000 zł
- chodnik Os. Murowianka - 100.000 zł
- chodnik ul. Kolejowa - 35.000 zł
- chodnik ul. Św. Leonarda - 30.000 zł
- chodnik ul. Dąbrowskiego - 30.000 zł
- chodnik ul. Chodenicka - 15.000 zł
Oņwiata i wychowanie
Przedszkola
w tym:
I) wydatki majątkowe
w tym: - likwidacja barier w poruszaniu się w Miejskim Przedszkolu Nr 2 w Bochni
-16.500 zł
Gospodarka komunalna i ochrona ņrodowiska
Pozostała działalnoņć
w tym:
I) wydatki majątkowe
w tym:
- opracowania studyjno-koncepcyjne dla Bocheńskiej Strefy Aktywności Gospodarczej 127.500 zł w tym: środki z pomocy zagranicznej 127.500 zł
Kultura fizyczna i sport
Obiekty sportowe
w tym:
II) wydatki bieşące

3
1.000.000
1.000.000
1.000.000

16.500
16.500
16.500

127.500
127.500
127.500
127.500
223.811
15.620
15.620

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 277

92605

– 16162 –

Poz. 1833,1834

w tym:
1. Wydatki bieşące jednostek budşetowych
w tym:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budşetowych
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
w tym:
I) wydatki majątkowe
w tym:
- budowa hali widowiskowo-sportowej - 208.191 zł w tym: środki z pomocy zagranicznej 208.191 zł

15.620
500
15.120
208.191
208.191

Przewodniczący Rady Miasta:
Ryszard Najbarowski
1833

1834
1834

UCHWAŁA NR XLIV/410/10
RADY MIASTA BOCHNIA
z dnia 29 kwietnia 2010 r.
w sprawie: szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należnoņci pieniężnych
Gminy Miasta Bochnia oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje sie przepisów ustawy - Ordynacja
podatkowa oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) oraz art. 59
ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240; zm. Dz.U. z 2010 r.
Nr 28, poz. 146) Rada Miasta Bochnia uchwala co następuje:
§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty
naleşności pienięşnych przypadających Gminie Miasta
Bochnia lub jej jednostkom organizacyjnym, do których
nie stosuje się ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60
z póŝn. zm.), zwanych dalej "wierzytelnościami", wobec
osób fizycznych, osób prawnych, a takşe jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej,
zwanych dalej "dłuşnikami".
§ 2.
1. Wierzytelność moşe być umorzona w całości lub
w części, a jej spłata odroczona lub rozłoşona na raty w przypadku gdy:
1) w wyniku postępowania egzekucyjnego lub na
podstawie innych okoliczności lub dokumentów
stwierdzono, şe dłuşnik nie posiada majątku,
z którego moşna by dochodzić naleşności,
2) wierzytelność nie została zaspokojona w toku zakończonego postępowania likwidacyjnego lub
upadłościowego, lub sąd odrzucił wniosek
o ogłoszenie upadłości w związku z brakiem
środków wystarczających na pokrycie kosztów
postępowania upadłościowego,
3) nie moşna ustalić miejsca pobytu lub siedziby
dłuşnika,
4) nie moşna ustalić dłuşnika, dłuşnik zmarł lub został wykreślony z właściwego rejestru podmiotów gospodarczych nie pozostawiając şadnego
majątku lub w przypadku osób fizycznych pozo-

stawił ruchomości nie podlegające egzekucji na
podstawie odrębnych przepisów i nie moşna
ustalić jego następców prawnych,
5) jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji,
6) ściągnięcie wierzytelności zagraşa waşnym interesom dłuşnika lub interesom publicznym,
7) zachodzi
uzasadnione
przypuszczenie,
şe
w postępowaniu mającym na celu przymusowe
zaspokojenie wierzytelności nie uzyska się kwoty
wyşszej od kosztów postępowania,
8) wszczęcie egzekucji stało się niemoşliwe albo byłoby bezcelowe wobec stwierdzenia, şe kwota
uzyskana z egzekucji nie pokrywałaby kosztów
egzekucyjnych
9) kwota naleşności głównej i odsetek nie przekracza
wysokości opłaty pobieranej przez Pocztę Polską
SA za przesyłkę poleconą,
10) egzekucja okazała się bezskuteczna.
2. W przypadkach uzasadnionych waşnymi względami
społecznymi organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność społecznie uşyteczną moşna
umorzyć wierzytelność w całości lub w części, jeşeli:
1) w wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniajacego wykaşą, iş uregulowanie zobowiązania
spowoduje znaczne ograniczenie lub zaprzestanie
działalności statutowej,
2) niemoşność świadczenia jest wynikiem czynników
od nich niezaleşnych.
3. Umorzenie naleşności z przyczyn, o których mowa
w ust. 2, moşe nastąpić tylko wówczas, gdy odroczenie terminu zapłaty lub rozłoşenie naleşności
na raty nie zapewnia spłaty tej naleşności.
4. Umorzenie wierzytelności w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1, 2 i 6 oraz ust. 2 moşe nastąpić
na wniosek dłuşnika, a w pozostałych - równieş
z inicjatywy wierzyciela.
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5. Umorzenie naleşności, za którą odpowiada solidarnie
więcej niş jeden dłuşnik, moşe nastapić, gdy okoliczności uzasadniające umorzenie zachodzą wobec
wszystkich zobowiązanych.
6. Decyzja o umorzeniu wierzytelności musi być poprzedzona postępowaniem wyjaśniającym, które wykaşe
przynajmniej jedną z przesłanek umorzenia wymienionych w ust. 1 i 2.
7. Jeşeli umorzenie dotyczy części wierzytelności,
w decyzji naleşy określić termin spłaty pozostałej jej
części. Decyzja o umorzeniu wierzytelności powinna
zawierać postanowienie, şe w razie niedotrzymania
terminu spłaty pozostałej części wierzytelności następuje wygaśnięcie decyzji.
§ 3.
1. Do umarzania, odraczania terminu płatności lub rozkladania na raty wierzytelności przypadających gminie lub jej jednostkom organizacyjnym uprawnieni
są:
1) Burmistrz Miasta Bochnia,
2) Dyrektorzy/Kierownicy jednostek organizacyjnych
Gminy.
2. Przez wierzytelności, o których mowa w ust. 1, rozumie się naleşność główną wraz z odsetkami za zwłokę
albo kary umowne według stanu na dzień umorzenia.
§ 4.
1. W przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi, Burmistrz Miasta, Dyrektorzy, Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy, na
wniosek dłuşnika, mogą odraczać terminy zapłaty całości lub części wierzytelności lub rozkładać płatność
całości lub części wierzytelności na raty, biorąc pod
uwagę moşliwości płatnicze dłuşnika oraz uzasadniony interes Gminy.
2. Od wierzytelności, której termin zapłaty odroczono
lub, którą rozłoşono na raty, nie pobiera się odsetek
za zwłokę za okres od dnia złoşenia wniosku
o zastosowanie ulgi.
3. Jeşeli dłuşnik nie spłaci w terminie albo w pełnej
wysokości ustalonych rat, wierzytelność pozostała do
zapłaty staje się wymagalna natychmiast wraz
z odsetkami ustawowymi za opóŝnienie.
§ 5.
1.

Umorzanie wierzytelności oraz
o których mowa w § 4, następuje:

udzielanie

ulg,

1) w odniesieniu do wierzytelności o charakterze
administracyjno prawnym - w drodze decyzji
administracyjnej,

Poz. 1834
2) od wierzytelności wynikających ze stosunków cywilnoprawnych - w drodze umowy cywilnoprawnej,
3) w odniesieniu do wierzytelności o charakterze
administracyjnym i wynikajacych ze stosunków
cywilnoprawnych w sytuacjach, o których mowa
w § 2 ust. 1 pkt 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 w drodze jednostronnego oświadczenia woli osób wymienionych w § 3 ust. 1, składanego w celu dokonania
odpisu w księgach rachunkowych.

2. Decyzja o umorzeniu lub udzieleniu ulgi w spłacie
naleşności moşe byc cofnięta, a umowa rozwiązana,
jeşeli wyjdzie na jaw, şe dowody na podstawie, których wierzytelności umorzono lub udzielono ulg
w ich spłacie, okazały się fałszywe albo dłuşnik
wprowadził uprawniony organ w błąd co do okoliczności, które stanowiły podstawę wydania decyzji lub
zawarcia umowy.
§ 6. Udzielanie ulg w formie umarzania, odraczania
i rozkładania na raty na wniosek podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, bez względu na formę organizacyjno-prawną następuje zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu
w sprawach pomocy publicznej (t.j. Dz.U. z 2007 r.
Nr 59, poz. 404 z póŝn. zm.).
§ 7. Burmistrz Miasta przedstawia Radzie Miasta
sprawozdanie dotyczące zakresu umorzonych wierzytelności oraz ulg w trybie określonym w niniejszej uchwale
według stanu na 30 czerwca oraz 31 grudnia kaşdego
roku budşetowego, według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały, w terminach odpowiednio do 30
sierpnia roku bieşącego oraz 30 marca następnego roku
budşetowego.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta.
§ 9. Traci moc Uchwała Rady Miejskiej w Bochni
Nr XLV/437/06 z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie
szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub
rozkładania na raty spłaty naleşności pienięşnych Gminy
Miasta Bochnia oraz jej jednostek organizacyjnych, do
których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja
podatkowa oraz wskazania organów lub osób do tego
uprawnionych (Dz. Urz. Woj. Małop. Nr 536, poz.3428).
§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta, wchodzi w şycie po upływie
14 dni od ogłoszenia w Dzienniku.
Przewodniczący Rady Miasta:
Ryszard Najbarowski
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Poz. 1834,1835
Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLIV/410/10
Rady Miasta Bochnia
z dnia 29 kwietnia 2010 r.

Sprawozdanie z dokonanych umorzeń oraz ulg
1) półroczne - roczne
Lp

1
1.
2.
3.

Wyszczególnienie

2
Umorzenie
Odroczenie
Rozłoşenie na
raty

Tytuł zadłuşenia

Nazwa
dłuşnika

3

Kwota wierzytelności ogółem

4

5

Kwota umorzenia, odroczenia,
rozłoşenia na raty
6

Termin odroczenia, rozłoşenia na raty
7

Liczba
rat
8

2) Główny Księgowy Kierownik Jednostki
Przewodniczący Rady Miasta:
Ryszard Najbarowski
1834

1835
1835

UCHWAŁA NR XLIV/411/10
RADY MIASTA BOCHNIA
z dnia 29 kwietnia 2010 r.
w sprawie: stałych obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r.
Nr 142 poz.1591 z póŝn.zm.) oraz art.30 ust. 1-3 ustawy
z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin,
rad powiatów i sejmików województw (t.j. Dz.U.
z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z póŝn.zm.) Rada Miasta
Bochnia uchwala co następuje:
§ 1. Ustala się stałe obwody głosowania na obszarze Gminy Miasto Bochnia.
§ 2. Podział na stałe obwody głosowania, ich granice i numery oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych określa załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XLIV/427/02 Rady Miejskiej w Bochni z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie:
ustalenia zmiany granic i numerów obwodów głosowa-

nia oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
(Dz.Urzęd.Woj.Małop. Nr 158 poz.2414) z póŝniejszymi
zmianami.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza sie Burmistrzowi
Miasta Bochnia.
§ 5. Uchwała wchodzi w şycie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz podaniu do publicznej
wiadomości na tablicach ogłoszeń na terenie Miasta
Bochnia.
§ 6. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Małopolskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Tarnowie.
Przewodniczący Rady Miasta:
Ryszard Najbarowski
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Poz. 1835
Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLIV/411/10
Rady Miasta Bochnia
z dnia 29 kwietnia 2010 r.

Nr obwodu głosowania

Granice Obwodu Głosowania

1

U l i c e: 20 Stycznia, Gazowa, Julii i Wojciecha Goczałkowskich, Graniczna, Romana Grodeckiego, Hutnicza,
Krótka, Na Buczków, Na Kąty, Partyzantów, Ludwika Piotrowicza, Proszowska, Jana Ptaśnika, Tadeusza Rejtana,
Składowa, Ks. Stanisława Staszica, Stefana Şeromskiego.
U l i c e: Birków, Garncarska, Franciszka Kaima, Karolina,
Krzyşanowicka, Smyków, Wygoda.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

U l i c e: Piotra Galasa, Krzeczowska, Niecała, Solna Góra,
Św. Leonarda bloki nr 12, 22, 53, 59, 61, 63, 65, 67, 69 oraz
domy prywatne, Pod Lipką, Wojska Polskiego.
U l i c e: Marii Bielawskiej, Kolejowa, Konstytucji 3 Maja,
Antoniego Langera, Księcia Józefa Poniatowskiego, Skwer
Waleriana Kasprzyka, Więŝniów Oświęcimia.
U l i c e: Mjr „Bacy”, Brzozowa, Chodenicka, Edwarda
Karasia, Karosek, Kręta, Lipie, Łany, Tadeusza Popka,
Trinitatis, Ks. Józefa Tischnera, Wąwóz, Wodociągowa,
Mikołaja Volkmara.
P l a c e: Gazaris, Gen. Kazimierza Pułaskiego, Bolesława
Wstydliwego. U l i c e: Bracka, Brzeska, Dębcza, Floris,
Gazaris, Konfederatów Barskich, Krzęczków, Heleny Modrzejewskiej, Murowianka, Podedworze, Trudna, Warzelnicza.
U l i c e: Brzeŝnicka, Stanisława Gąsiorka, Waleriana Hillenbranda, Św. Jana bloki nr 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12, 13,
14, 15, 16 oraz domy prywatne, Zygmunta Krasińskiego,
Łopianka, Łychów, Myśliwska, Ogrodowa, Płk. Stefana
Osiki, Wawrzyńca Pisza, Św. Urbana, Ks. Stanisława Wójtowicza.
P l a c e: Turka, Gen. Leopolda Okulickiego. U l i c e: Prof.
Franciszka Bujaka, Dominikańska, Prof. Stanisława Fischera, Władysława Grabskiego, Gródek Wójtowski, Kącik,
Władysława Kiernika, Kowalska, Tadeusza Kościuszki,
Eugeniusza Kwiatkowskiego, Józefa Ignacego Kraszewskiego, Krzyşaki, Kurów, Ferdynanda Maissa, Nad Babicą,
Romana Niwickiego, Przysieki, Macieja Rataja, Rynek,
Rzeŝnicka, Sądecka, Henryka Sienkiewicza, Władysława
Skoczylasa, Solna, Spiska, Sutoris, Wąska, Węgierska,
Widok, Wincentego Witosa.
P l a c: Ks. Antoniego Czaplińskiego. U l i c e: Campi, Tadeusza Czackiego, Ks. Walentego Gadowskiego, Górników,Oracka, Polna, Regis, Józefa Romana, Storynka, Za
Szybem, Zaułek Św. Mikołaja.
P l a c: Św. Kingi. U l i c e: Andrzeja Benesza, Bernardyńska, Biała, Gołębia, Krakowska, Jana Matejki, Adama Mickiewicza, Róşana, Ludwika Stasiaka, Studencka, Szewska,
Świętokrzyska, Wolnica.
U l i c e: Jana Kantego Andrusikiewicza, Gejzy Bukowskiego, Michała Czyşewicza, Gen. Henryka Dąbrowskiego,
Gipsowa, Górska, Kazimierza Wielkiego, Leśna, Św. Marka, Parkowa, Uzbornia.

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej
Archiwum Państwowe
w Krakowie Oddział
w Bochni ul. Proszowska
54
Świetlica Bocheńskich
Zakładów Usług Komunalnych w Bochni ul. 20
Stycznia 15
Świetlica Spółdzielni
Mieszkaniowej w Bochni
ul. Pod Lipką 5
Miejskie Przedszkole Nr
5 w Bochni ul. Kolejowa 14
Biuro Obsługi Klienta
ENION S.A. Oddział
w Tarnowie Rejon Dystrybucji w Bochni ul. Karosek
31
Wyşsza Szkoła Ekonomiczna w Bochni ul. Trudna 1

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Św. Barbary
w Bochni ul. Konfederatów
Barskich 27

Urząd Miasta Bochnia
ul. Kazimierza Wielkiego 2

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Kazimierza
Brodzińskiego w Bochni
ul. Oracka 6
"Dom Matejki" w Bochni
ul. Bernardyńska 10
Bursa Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego ul. Kazimierza Wielkiego 67
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Poz. 1835,1836

U l i c e: Armii Krajowej, Kazimierza Brodzińskiego, Czerwieniec, Edwarda Dembowskiego, Dębnik, Dołuszycka,
Juliana Goslara, Franciszka Hoszarda, Kolanowska, Wacława Korty, Ks. Władysława Kuca, Nowy Świat, Stanisława Pachuty, Pagórek, Włodzimierza Podgórca, Lucjana
Rydla, Serafińskich, Jana Sondla, Strzelecka, Św. Pawła
Apostoła, Wiśnicka, Zdzisława Włodka, Józefa Wybickiego, Stanisława Wyspiańskiego, Zalesie Dolne, Michała
Şułkiewicza.
U l i c e: Marcina Samlickiego, Bogusława Serwina,
Edwarda Windakiewicza, Zaułek Franciszka Mollo.
U l i c e: Gen. Waleriana Czumy bloki nr 3,4,5,6, Krakowskie Przedmieście, Legionów Polskich bloki nr
5,6,7,8,9,10,11,12,14,16.
U l i c e: Gen. Tadeusza Jakubowskiego bloki nr 3, 6, 8, 14,
Legionów Polskich bloki nr 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32,
34, 36, Płk. Józefa Serugi, Gen. Mariana Turkowskiego.

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Jana Matejki w Bochni ul. Kazimierza
Wielkiego 71

Zespól Szkół Nr 1 w Bochni
ul. Windakiewicza 23
Miejskie Przedszkole
Nr 2 w Bochni ul. Legionów Polskich 8
Miejskie Przedszkole
Nr 1 w Bochni ul. Jakubowskiego 12
Przewodniczący Rady Miasta:
Ryszard Najbarowski

1835

1836
1836

UCHWAŁA NR XLIV/415/10
RADY MIASTA BOCHNIA
z dnia 29 kwietnia 2010 r.
w sprawie: utworzenia obwodów głosowania w Szpitalu Powiatowym i w Domu Pomocy Społecznej w Bochni.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr
142 poz.1591 z póŝn.zm.) oraz art.22 ust.3 ustawy z dnia
27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 47, poz. 544
z pón.zm.) Rada Miasta Bochnia uchwala co następuje:
§ 1. Dla przeprowadzenia głosowania w wyborach
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na
dzień 20 czerwca 2010 r. tworzy się obwody głosowania
w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Bochni "Szpital Powiatowy" oraz w Domu
Pomocy Społecznej w Bochni.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta Bochnia.
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz podaniu do publicznej
wiadomości na tablicach ogłoszeń na terenie Miasta
Bochnia.
§ 5. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Małopolskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Tarnowie.

§ 2. Ustala się numery i granice obwodów głosowania, o których mowa w §1 w brzmieniu załącznika do
niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady Miasta:
Ryszard Najbarowski

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLIV/415/10
Rady Miasta Bochnia
z dnia 29 kwietnia 2010 r.
Nr obwodu głosowania
16
17

Granice Obwodu głosowania
Szpital Powiatowy w Bochni
Dom Pomocy Społecznej w Bochni

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej
Bochnia ul. Krakowska 31
Bochnia ul. Karolina 14d
Przewodniczący Rady Miasta:
Ryszard Najbarowski

1836
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1837
1837

UCHWAŁA NR XXXVII/240/10
WÓJTA GMINY IWKOWA
z dnia 22 kwietnia 2010 r.
w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Oņrodka Pomocy Społecznej w Iwkowej do prowadzenia postępowania
w sprawach przyznawania ņwiadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póŝń . zm .) oraz art. 90m
ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z póŝn. zm. )
Rada Gminy w Iwkowej uchwala, co następuje:
§ 1. Upowaşnia się Kierownika Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Iwkowej do prowadzenia postępowania w sprawach przyznawania świadczeń pomocy
materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Iwkowa.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Iwkowa.
§ 3.
1) Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w şycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia
w tym Dzienniku.
2) Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń
Urzędu Gminy w Iwkowej.
Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Tomasz Koprowski

1837

1838
1838

UCHWAŁA NR XLIX/261/10
RADY GMINY LASKOWA
z dnia 30 kwietnia 2010 r.
w sprawie: zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2010 r.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz.1591 z póŝ. zmianami),
art.211, art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z póŝ.
zmianami), art.121 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach
publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1241) - Rada Gminy Laskowa uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Zwiększa się dochody budşetu gminy Laskowa na
2010 r. o kwotę 39.900,00 zł., w tym:
1) dochody bieşące - 6.500,00 zł.
2) dochody majątkowe - 33.400,00 zł.
-- jak załącznik Nr 1.
Po wprowadzonej zmianie plan dochodów wynosi
26.458.439,76 zł.
§ 2.
1. Zwiększa się wydatki budşetu gminy Laskowa na
2010 r. o kwotę 39.900,00 zł., oraz dokonuje się zmian
w planie wydatków - jak załącznik Nr 2.
2. Zmiany wydatków z ust.1 obejmują:
1) zwiększenie planu wydatków bieşących o kwotę
16.500,00 zł. - z tego:
a) wydatków bieşących jednostek budşetowych
o kwotę 16.500,00 zł., w tym na: - wydatki
związane z realizacją zadań statutowych jednostek budşetowych: 16.500,00 zł.,

-- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budşetowych: 16.500,00 zł.,
-- jak w załączniku Nr 2.1.
2) zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę
154.410,00 zł., w tym wydatków na inwestycje
o kwotę 154.410,00 zł.,
3) zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę
177.810,00 zł., w tym wydatków na inwestycje
o kwotę 177.810,00 zł.; z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków
pochodzących
z budşetu Unii
Europejskiej
72.132,00 zł.
-jak w załączniku Nr 2.2.
Po wprowadzonej zmianie plan wydatków wynosi 27.817.398,76 zł.
§ 3.
1. Dokonuje się zmian limitów na wieloletnie programy
inwestycyjne – jak w załączniku Nr 3.
2. Zwiększa się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budşetu Unii Europejskiej o kwotę 72.132,00 zł., na realizację projektu
pn.: „Zagospodarowanie i zwiększenie dostępności
do atrakcyjnych miejsc Gminy Laskowa poprzez modernizację placu w Laskowej przy boisku sportowym,
w Ujanowicach NZOZ, oraz w Krosnej parking gminny – etap II”.
3. Po dokonanych zmianach ustala się w nowej wersji
i zastępuje dotychczas określone załącznikiem
Nr 8 do uchwały Nr XLVI/246/10 Rady Gminy Laskowa z dnia 29 stycznia 2010 r. - limity wydatków na
wieloletnie programy i projekty realizowane ze środ-
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ków pochodzących z budşetu Unii Europejskiej –
w brzmieniu jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Laskowa.

Poz. 1838

§ 5. Uchwała wchodzi w şycie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady:
Piotr Stach
Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLIX/261/10
Rady Gminy Laskowa
z dnia 30 kwietnia 2010 r.

ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU GMINY LASKOWA na 2010 r.
Dział

Rozdział

Nazwa - Treņć

1

2

3

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŅĆ
60016

60078

60095

801
80148

Drogi publiczne gminne
w tym: dochody majątkowe
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków
gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw,
pozyskane z innych ŝródeł - § 6290
Usuwanie skutków klęsk şywiołowych
w tym: dochody majątkowe
- dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) –
§ 6330
Pozostała działalność
w tym: dochody majątkowe
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków
gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw,
pozyskane z innych ŝródeł - § 6298
w tym: środki UE z PROW

Dochody
Zmniejszenie Zwiększenie
4
5
1.000,00
34.400,00
10.000,00
-

10.000,00

-

24.400,00

-

24.400,00

1.000,00

-

1.000,00

-

1.000,00

OŅWIATA I WYCHOWANIE

-

Stołówki szkolne i przedszkolne
w tym: dochody bieżące
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieşących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych ŝródeł - § 2700
OGÓŁEM:
w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej
z tego:
- dochody bieşące
- dochody majątkowe

-

6.500,00
6.500,00

-

6.500,00

1.000,00
1.000,00

40.900,00
-

1.000,00

6.500,00
34.400,00

Objaņnienia:
1) w dziale 600 – Transport i łączność” zwiększa się dochody z tytułu:
a) środków w kwocie 10.000,00 zł. z Nadleśnictwa Limanowa na współfinansowanie inwestycji pn.: „Remont drogi gminnej lokalnej nr K340233 „Krosna-Şmiąca” w miejscowościach: Krosna, Strzeszyce i Şmiąca w km 0+2305+920 wraz z remontem mostu na rzece Łososina (km 0+631) realizowanej w ramach Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 – umowa w sprawie współfinansowania inwestycji z 15.04.2010 r.,
b) dotacji na usuwanie skutków klęsk şywiołowych w kwocie 24.400,00 zł., z przeznaczeniem na dofinansowanie
wykonania dokumentacji projektowo – budowlanej w ramach zadania pn.: „Wykonanie zabezpieczenia
i stabilizacji osuwisk w obrębie drogi Sławętówka w miejscowości Laskowa wraz z odbudową infrastruktury
drogowej w km 0+850-1+450” (etap II) – promesa z MSWiA – pismo BUSKŞ 5911-1-98/10 z dn. 6.04.2010 r.),
c) w rozdziale 60095 – zmniejsza się planowane środki z PROW o kwotę 1.000,00 zł., na realizację programu pn.:
„Zagospodarowanie i zwiększenie dostępności do atrakcyjnych miejsc Gminy Laskowa poprzez modernizację
placu w Laskowej przy boisku sportowym, w Ujanowicach NZOZ, oraz w Krosnej parking gminny – etap II”,
2) w dziale 801, rozdział 80148 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 6.500,00 zł., z tytułu otrzymanych środków pienięşnych z Polskiej Fundacji Pomocy Dzieciom „Maciuś”, na doşywianie dzieci Szkoły Podstawowej w Jaworznej.
Przewodniczący Rady:
Piotr Stach
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Poz. 1838
Załącznik nr 2
do Uchwały nr XLIX/261/10
Rady Gminy Laskowa
z dnia 30 kwietnia 2010 r.

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU GMINY LASKOWA na 2010 r.
Dział

Rozdział

Treņć

1

2

3

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŅĆ
60016

60078

60095

801

Drogi publiczne gminne
w tym:
a) wydatki bieşące
b) wydatki majątkowe
Usuwanie skutków klęsk şywiołowych
w tym:
b) wydatki majątkowe
Pozostała działalność
w tym:
b) wydatki majątkowe

OŅWIATA I WYCHOWANIE
80101

80148

Szkoły podstawowe
w tym:
b) wydatki majątkowe
Stołówki szkolne i przedszkolne
w tym:
a) wydatki bieşące
O g ó ł e m:
w tym:
a) wydatki bieşące
b) wydatki majątkowe

Wydatki
Zmniejszenie Zwiększenie
4
5
154.410,00
116.532,00
154.410,00
20.000,00
154.410,00
-

10.000,00
10.000,00
24.400,00

-

24.400,00
72.132,00

-

72.132,00
77.778,00
71.278,00

-

71.278,00
6.500,00

154.410,00

6.500,00
194.310,00

16.500,00
154.410,00
177.810,00
Przewodniczący Rady:
Piotr Stach
Załącznik nr 2.1
do Uchwały nr XLIX/261/10
Rady Gminy Laskowa
z dnia 30 kwietnia 2010 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY na 2010 r.
Dział
1

Rozdział
2

600

Treņć
3

TRANSPORT I ŁĄCZNOŅĆ
60016

801

Drogi publiczne gminne
w tym:
(1) wydatki bieşące jednostek budşetowych
w tym:
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budşetowych

OŅWIATA I WYCHOWANIE
80148

Stołówki szkolne i przedszkolne
w tym:
(1) wydatki bieşące jednostek budşetowych
w tym:
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budşetowych
RAZEM:
w tym:
(1) wydatki bieşące jednostek budşetowych
w tym:
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budşetowych

Zwiększenie wydatków
4
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
6.500,00
6.500,00
6.500,00
6.500,00
16.500,00
16.500,00
16.500,00
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Objaņnienia:
1) w dziale 600, rozdział 60016 – zwiększa się wydatki bieşące planowane na utrzymanie dróg gminnych o kwotę
10.000,00 zł.,
2) w dziale 801, rozdział 80148 – zwiększa się wydatki o kwotę 6.500,00 zł., z przeznaczeniem na doşywianie dzieci
Szkoły Podstawowej w Jaworznej (ze środków przekazanych przez Polską Fundację Pomocy Dzieciom „Maciuś”).
Przewodniczący Rady:
Piotr Stach
Załącznik nr 2.2
do Uchwały nr XLIX/261/10
Rady Gminy Laskowa
z dnia 30 kwietnia 2010 r.
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY LASKOWA na 2010 r.
Lp.
1
1.

Dział
2

Rozdział
3

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŅĆ
60016

60078

60095

2.

Nazwa - Treņć
4

801

Drogi publiczne gminne
w tym:
Inwestycje
Remont drogi gminnej lokalnej nr K340233 „Krosna-Şmiąca”
w miejscowościach: Krosna, Strzeszyce i Şmiąca w km 0=2305+920 wraz z remontem mostu na rzece Łososina km 2+631
realizacja w ramach programu wieloletniego pn.: „Narodowy
Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”
Usuwanie skutków klęsk şywiołowych
w tym:
Inwestycje
Realizacja w ramach Projektu „Osłona Przeciwosuwiskowa”
finansowanego poza Komponentem A, zadania pn.: „Wykonanie zabezpieczenia i stabilizacji osuwisk w obrębie drogi „Sławętówka” w miejscowości Laskowa wraz z odbudową infrastruktury drogowej w km 0+850-1+450” - etap II obejmujący
opracowanie dokumentacji projektowo - budowlanej
Pozostała działalność
w tym:
Inwestycje
Zagospodarowanie i zwiększenie dostępności do atrakcyjnych
miejsc Gminy Laskowa poprzez modernizację placu w Laskowej
przy boisku sportowym, w Ujanowicach NZOZ, oraz w Krosnej
parking gminny – etap II
- program finansowanyz udziałem środków PROW

OŅWIATA I WYCHOWANIE
80101

Szkoły podstawowe
w tym:
Inwestycje
1) Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej
w Kamionce Małej – etap I
2) Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej
w Şmiącej – etap I
RAZEM
w tym:
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym: na programy finansowane z udziałem środków UE

Zmniejszenie
5
154.410,00
154.410,00

Zwiększenie
6
106.532,00
10.000,00

154.410,00
154.410,00

10.000,00
10.000,00

-

24.400,00

-

24.400,00
24.400,00

-

72.132,00

-

72.132,00
72.132,00

-

71.278,00
71.278,00

-

71.278,00
2.387,00

-

68.891,00

154.410,00

177.810,00

154.410,00
-

177.810,00
72.132,00

Objaņnienia:
1) w dziale 600, rozdział 60016 – zwiększa się wydatki o kwotę 10.000,00 zł. (ze środków z Nadleśnictwa Limanowa),
natomiast zmniejsza się wydatki o kwotę 154.410,00 zł. (ze środków własnych budşetu gminy),
2) zwiększa się wydatki w dziale 600, rozdział 60078 – o kwotę 24.400,00 zł. (ze środków dotacji celowych z budşetu
państwa),
3) w dziale 600, rozdział 60095 – zwiększa się wydatki o kwotę 72.132,00 zł. (udział własny budşetu gminy),
4) w dziale 801, rozdział 80101 – zwiększa się wydatki o kwotę 71.278,00 zł. (środki budşetu gminy).
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Poz. 1838
Przewodniczący Rady:
Piotr Stach
Załącznik nr 3
do Uchwały nr XLIX/261/10
Rady Gminy Laskowa
z dnia 30 kwietnia 2010 r.

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Przewodniczący Rady:
Piotr Stach

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XLIX/261/10
Rady Gminy Laskowa
z dnia 30 kwietnia 2010 r.
WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŅRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY
STRUKTURALNYCH
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Przewodniczący Rady:
Piotr Stach
1838

1839
1839

UCHWAŁA NR XLVII/464/10
RADY GMINY ZABIERZÓW
z dnia 30 kwietnia 2010 r.
w sprawie zmian uchwały Rady Gminy Zabierzów nr LX/724/02 z dnia 2 sierpnia 2002 r. w sprawie utworzenia obwodów
głosowania na terenie gminy Zabierzów oraz ustalenia ich granic, numerów i siedzib obwodowych komisji wyborczych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy
o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz.U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) w związku z art. 30 ust.
2 i 3 oraz art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r.
ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów
i sejmików województw (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r.
Nr 159, poz. 1547 z póŝn. zm.),
Rada Gminy Zabierzów uchwala, co następuje:
§ 1. W załączniku do Uchwały Rady Gminy Zabierzów nr LX/724/02 z dnia 2 sierpnia 2002 r. w sprawie
utworzenia obwodów głosowania na terenie gminy
Zabierzów oraz ustalenia ich granic, numerów i siedzib
obwodowych komisji wyborczych (Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 172, poz. 2603 ze zm.)
wprowadza się następujące zmiany:
1) dodaje się w obwodzie nr 1 ulicę: „Białych Brzóz”,
„Osiedle Leśna Polana”, „Pogorzany”;

2) dodaje się w obwodzie nr 2 ulicę: „Osiedle Lipowy
Gaj”, „Wrzosowa”.
§ 2. Podział gminy Zabierzów na obwody głosowania, ich numery i granice oraz siedziby obwodowych
komisji wyborczych po wprowadzonej niniejszą uchwałą
zmianie obrazuje załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Zabierzów.
§ 4.
1) Uchwała wchodzi w şycie z dniem podjęcia.
2) Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz ogłoszeniu na
tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i sołectwach.
Przewodniczący Rady
Gminy Zabierzów
Maria Kwaśnik
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLVII/464/10
Rady Gminy Zabierzów
z dnia 30 kwietnia 2010 r.

Granice i numery obwodów głosowania na terenie Gminy Zabierzów
Numer obwodu
1

Granice obwodu głosowania

3
4
5

Zabierzów ulice: Białych Brzóz, Brzozowa, Jodłowa, Kalwaryjska, Kątowa, Kamienna, Kmity, Kra kowska, Krzyşowa, Lotniskowa, Ładna, Malinowa, Myszala, Ogrodowa, Osiedle Leśna
Polana, Parkowa, Pogorzany, Polna, Południowa, Rzemieślnicza, Sadowa, Szkolna, Topolowa, Wielkie Pola, Widokowa,
Willowa, Zacisze, Zawiła
Zabierzów ulice: Bociania, Cmentarna, Dębowa, Działkowa,
Gazowa, Kolejowa, Konwaliowa, Krótka, Leśna, Łąkowa, Mostowa, Nad Wodą, Niecała, Osiedle Lipowy Gaj, Osiedle Sienkiewicza, Piaski, Poziomkowa, Przy Torze, Radosna, Rodziny
Poganów, Słoneczna, Spokojna, Sportowa, Śląska, Wapienna,
Wąska, Wrzosowa, Zachodnia, Ŝródlana
Aleksandrowice
Burów, Balice
Bolechowice, Zelków

6

Ujazd, Brzezie

7
8
9

Brzezinka
Brzoskwinia
Karniowice

10
11
12
13

Kobylany
Młynka, Nielepice
Radwanowice
Niegoszowice, Pisary, Rudawa

14
15
16

Rząska
Szczyglice
Więckowice

17

Kochanów

18

Kleszczów

2

Siedziba obwodowej komisji
wyborczej
SCKiP Zabierzów ul. Szkolna
2

Gimnazjum Zabierzów
ul. Kolejowa 15 lokal przystosowany dla niepełnosprawnych

Świetlica Aleksandrowice
Szkoła Podstawowa Balice
Szkoła Podstawowa Bolechowice
Szkoła Podstawowa Brzezie
ul. Szkolna 1 lokal przystosowany dla niepełnosprawnych
Świetlica Wiejska Brzezinka
Remiza OSP Brzoskwinia
Dom Pomocy Społecznej
Karniowice
Szkoła Podstawowa Kobylany
Szkoła Podstawowa Nielepice
Świetlica OSP Radwanowice
Zespół Szkół w Rudawie lokal
przystosowany dla niepełnosprawnych
Zespół Szkół w Rząsce
Świetlica Wiejska Szczyglice
Dom Pomocy Społecznej
Więckowice
Budynek dawnej Szkoły Podstawowej w Kochanowie
Świetlica Wiejska Kleszczów
Przewodniczący Rady Gminy Zabierzów
Maria Kwaśnik

1839

1840
1840

UCHWAŁA NR XXVIII-227/10
RADY GMINY ZEMBRZYCE
z dnia 26 lutego 2010 r.
w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej na 2010 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 oraz pkt.9 lit. „i’ ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212,
art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157 poz.1240) Rada Gminy
w Zembrzycach uchwala co następuje:
§ 1.
1. Zwiększa się dochody budşetu gminy na rok 2010
o kwotę 1.122.595 zł i jednocześnie zmniejsza się
o kwotę 811.836 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do

niniejszej uchwały. Plan dochodów budşetu gminy
po zmianach wynosi kwotę 12.627.762 zł, w tym:
1) dochody bieşące – 11.996.062 zł
2) dochody majątkowe – 631.700 zł
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2) Zwiększa się wydatki budşetu gminy na 2010 rok
o kwotę 1.713.967 zł i jednocześnie zmniejsza się
o kwotę 811.700 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budşetu gminy po
zmianach wynosi kwotę 15.789.320 zł.
3) Zmiany wydatków z ust.2 obejmują:
1) zwiększenia planu wydatków bieşących o kwotę
218.938 zł - w tym:
a) wydatków bieşących jednostek budşetowych
o kwotę 217.338 zł, z czego:
-- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich
naliczane o kwotę 1.200 zł ,
-- wydatki związane realizacją zadań statutowych
jednostek
budşetowych
o kwotę
216.138 zł,
b) zwiększenie planu wydatków na dotacje na zadania bieşące o kwotę 1.600 zł,
2) zmniejszenia planu wydatków bieşących o kwotę
180.000 zł – w tym:
a) wydatków bieşących jednostek budşetowych
o kwotę 179.000 zł , z czego:
-- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich
naliczane o kwotę 131.140 zł,
-- wydatki związane realizacją zadań statutowych jednostek budşetowych o kwotę
47.860 zł,
b) wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.000 zł ;
-- zgodnie z załącznikiem Nr 2.1 do niniejszej
uchwały,
3) zwiększenia planu wydatków majątkowych
o kwotę 1.495.029 zł i jednocześnie zmniejszenia
o kwotę 631.700 zł, w tym:
-- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne
zwiększa się o kwotę 1.495.029 zł i zmniejsza
się o kwotę 631.700 zł.
-- Plan wydatków majątkowych po zmianach
wynosi kwotę 3.598.678 zł - zgodnie
z załącznikiem Nr 2.2 do niniejszej uchwały.
1) z wpływów z poşyczek udzielonych z budşetu
o kwotę 15.000 zł,
2) z nadwyşki budşetowej z lat ubiegłych o kwotę
140.766 zł,
3) z wolnych środków jako nadwyşki środków
pienięşnych na rachunku bieşącym budşetu
wynikającej z rozliczeń kredytów i poşyczek
z lat ubiegłych o kwotę 450.742 zł.
5. Zwiększa się rozchody budşetu gminy o kwotę
15.000 zł z tytułu udzielonych poşyczek z budşetu
w 2010 roku.
§ 2. Przyjmuje się:
1) plan przychodów i rozchodów budşetu gminy po
zmianach z § 1 ust. 4 i 5 - jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,
2) zestawienie dochodów z tytułu kar pienięşnych i opłat
za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wydatki
na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną na rok 2010 – jak załącznik nr 4.

Poz. 1840
§ 3.

1. Róşnica pomiędzy dochodami Gminy, a wydatkami
Gminy
stanowi
planowany
deficyt
budşetu
w wysokości 3.161.558 zł, który zostanie pokryty
przychodami pochodzącymi z:
1) zaciąganych kredytów w kwocie - 1.400.000 zł,
2) zaciąganych poşyczek w kwocie - 1.000.000 zł
3) nadwyşki budşetowej z lat ubiegłych w kwocie 140.766 zł
4) wolnych środków, jako nadwyşki środków pienięşnych na rachunku bieşącym budşetu, wynikających z rozliczeń kredytów i poşyczek z lat ubiegłych w kwocie - 620.792 zł.
2. Przychody budşetu Gminy i rozchody budşetu Gminy
po dokonanych zmianach zgodnie z załącznikiem
Nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Planowane kwoty dotacji udzielanych z budşetu Gminy w roku 2010 po dokonanych zmianach zgodnie załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
4. Prognoza kwoty długu publicznego w latach 20092016
po
dokonanych
zmianach
zgodnie
z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 4. W uchwale budşetowej na 2010 rok Rady Gminy w Zembrzycach Nr XXVI-214/09 z dnia 21 grudnia
2009 r. wprowadza się następujące zmiany:
1. Róşnica pomiędzy dochodami Gminy, a wydatkami
Gminy stanowi planowany deficyt budşetu
w wysokości 3.161.558 zł, który zostanie pokryty
przychodami pochodzącymi z:
3) dochody z tytułu kar pienięşnych i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz wydatki
na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną na rok 2010 – zgodnie
z załącznikiem nr 6”,
2. dotychczasowy numer załącznika nr 6 „Planowane
kwoty dotacji udzielanych z budşetu gminy Zembrzyce w roku 2010” przyjmuje odpowiednio nr 7.
3. uchyla się § 7 ,
4. w zapisie § 10 w punkcie 2 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt.3 treści następującej:
3) udzielania poşyczek z budşetu gminy do kwoty
15.000 zł”,
§ 5. W uchwale budşetowej na 2010 rok Rady Gminy Zembrzyce Nr XXVI-214/09 z dnia 21 grudnia 2009 r.
i przewidzianych w niej załącznikach wprowadza się
zmiany wynikające z niniejszej uchwały.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Zembrzyce.
§ 7. Uchwała wchodzi w şycie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Krystyna Stypuła

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 277

– 16175 –

Poz. 1840
Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXVIII-227/10
Rady Gminy Zembrzyce
z dnia 26 lutego 2010 r.

W załączniku Nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr XXVI-214/09 Rady Gminy w Zembrzycach z dnia 21 grudnia 2009 r.
wprowadza się zmiany: Dochody
-Dział
-010
-

-Treść
-Rolnictwo i łowiectwo
-Pozostała działalność
-w tym: dochody majątkowe
-- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (§ 6300)
-600
-Transport i łączność
-Drogi publiczne gminne
-w tym: dochody majątkowe
-- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (§ 6300)
-Usuwanie skutków klęsk şywiołowych
-w tym: dochody bieşące
-- dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizację własnych
zadań bieşących gmin (§2030)
-756
dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizację własnych
zadań bieşących gmin (§2030)
-Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t.na podstawie ustaw
-w tym: dochody bieşące
-wpływy z róşnych opłat (§ 0690)
-758
-Róşne rozliczenia
-Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.
-w tym: dochody bieşące
-- subwencje ogólne z budşetu państwa (§ 2920)
-900
-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
-Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
-w tym: dochody bieşące
-- wpływy z róşnych dochodów (§ 0970)
-R a z e m
-w tym: a) dochody bieşące
-b) dochody majątkowe

Zwiększenia
-0
-0
-0
-0

Zmniejszenia
-631.700
-631.700
-631.700
-631.700

-731.700
-631.700
-631.700
-631.700

-0
-0
-0
-0

-100.000
-100.000
-100.000

-0
-0
-0

-1.000

-0

-1.000
-1.000
-1.000
-0
-0
-0
-0
-389.895
-389.895
-389.895
-389.895
-1.122.595
-490.895
-631.700

-0
-0
-0
-180.136
-180.136
-180.136
-180.136
-0
-0
-0
-0
-811.836
-180.136
-631.700

Przewodniczący Rady
Krystyna Stypuła

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 277

– 16176 –

Poz. 1840
Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXVIII-227/10
Rady Gminy Zembrzyce
z dnia 26 lutego 2010 r.

W załączniku Nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr XXVI-214/09 Rady Gminy w Zembrzycach z dnia 21 grudnia 2009 r.
wprowadza się zmiany: Wydatki
-Dział -Rozdział - Treść
-010
-Rolnictwo i łowiectwo
-01010
-Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
-w tym: wydatki majątkowe
-01095
-Pozostała działalność
-w tym: wydatki majątkowe
-600
-Transport i łączność
-60016
-Drogi publiczne powiatowe
-w tym: wydatki majątkowe
-60016
-Drogi publiczne gminne
-w tym: wydatki majątkowe
-60078
-Usuwanie skutków klęsk şywiołowych
-w tym: wydatki bieşące
-750
-Administracja publiczna
-75023
-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
-w tym: wydatki majątkowe
-75075
-Promocja jednostek samorządu terytorialnego
-w tym: wydatki bieşące
-754
-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoşarowa
-75412
-Ochotnicze straşe poşarne
-w tym: wydatki bieşące
-801
-Oświata i wychowanie
-80101
-Szkoły podstawowe
-w tym: wydatki bieşące
-80103
-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
-w tym: wydatki bieşące
-80110
-Gimnazja
-w tym: wydatki bieşące
-80148
-Stołówki szkolne
-w tym: wydatki bieşące
-851
-Ochrona zdrowia
-85154
-Przeciwdziałanie alkoholizmowi
-w tym: wydatki bieşące
-854
-Edukacyjna opieka wychowawcza
-85401
-Świetlice szkolne
-w tym: wydatki bieşące
-900
-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
-90002
-Gospodarka odpadami
-w tym: wydatki bieşące
-90015
-Oświetlenie ulic, placów i dróg
-w tym: wydatki bieşące
-90095
-Pozostała działalność
-w tym: wydatki bieşące
-921
-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
92195
Pozostała działalność
-w tym: wydatki majątkowe
-R A Z E M w tym:
-wydatki bieşące
-wydatki majątkowe

Zwiększenia- -Zmniejszenia
-753.329
-631.700
-753.329
-0
-753.329
-0
-0
-631.700
-0
-631.700
811.700
-0
-30.000
-0
-30.000
-0
-631.700
-0
-631.700
-0
-150.000
-0
-150.000
-0
-31.600
-0
-30.000
-0
-30.000
-0
-1.600
-0
-1.600
-0
-1.200
-0
-1.200
-0
-1.200
-0
-0
-177.722
-0
-112.016
-0
-112.016
-0
-8.925
-0
-8.925
-0
-49.959
-0
-49.959
-0
-6.822
-0
-6.822
11.379-0
-11.379
-0
-11.379
-0
-0
-2.278
-0
-2.278
-0
-2.278
-54.759
-0
-22.895
-0
-22.895
-0
-29.864
-0
-29.864
-0
-2.000
-0
-2.000
-0
-50.000
-0
-50.000
-0
-50.000
-0
-1.713.967
-811.700
-218.938
-180.000
-1.495.029
-631.700
Przewodniczący Rady
Krystyna Stypuła

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 277

– 16177 –

Poz. 1840
Załącznik nr 2.1
do Uchwały nr XXVIII-227/10
Rady Gminy Zembrzyce
z dnia 26 lutego 2010 r.

W załączniku Nr 2.1 do Uchwały Budżetowej Nr XXVI-214/09 Rady Gminy w Zembrzycach z dnia 21 grudnia 2009 r.
wprowadza się zmiany:
Dział
-600
-

Rozdział
-60078
-

-750
-754
-801
-

-75075
-75412
-80101
-

-

-80103
-80110
-

-

-80148
-

-851
-

-

-854
-

-85401
-90002
-

- Treść
-Transport i łączność
-Usuwanie skutków klęsk şywiołowych
-w tym:
-1/ wydatki bieşące jednostek budşetowych, w tym:
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budşetowych
-Administracja publiczna
-Promocja jednostek samorządu terytorialnego
-w tym:
-1/ wydatki na dotacje na zadania bieşące
-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoşarowa
-Ochotnicze straşe poşarne
-w tym:
-1/ wydatki bieşące jednostek budşetowych, w tym:
-a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
-Oświata i wychowanie
-Szkoły podstawowe
-w tym:
-1/ wydatki bieşące jednostek budşetowych, w tym:
-a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
-b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budşetowych
-2/ wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w tym:
-1/ wydatki bieşące jednostek budşetowych, w tym:
-a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
-Gimnazja w tym
-1/ wydatki bieşące jednostek budşetowych, w tym:
-a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
-b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budşetowych
-Stołówki szkolne w tym:
-1/ wydatki bieşące jednostek budşetowych
-w tym
-a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
-b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budşetowych
Ochrona zdrowia
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
-w tym:
-1/ wydatki bieşące jednostek budşetowych, w tym:
-a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budşetowych
-Edukacyjna opieka wychowawcza
-Świetlice szkolne w tym:
-1/ wydatki bieşące jednostek budşetowych, w tym:
-a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
-Gospodarka odpadami
-w tym:
-1/ wydatki bieşące jednostek budşetowych, w tym:

Zwiększenia
-150.000
-150.000
-150.000
-150.000

Zmniejszenia
-0
-0
-0
-0
-0

-1.600
-1.600
-1.600
-1.200
-1.200
-1.200
-1.200
-0
-0
-0
-0
-0
-0

-0
-0
-0
-0
-0
-0
-0
-0
-0
-177.722
-112.016
-111.016
-85.916
-25.100

-0
-0
-0
-0
-0
-0
-0
-0

-1.000
-8.925
-8.925
-8.925
-49.959
-49.959
-32.303
-17.656

-0
-0
-

-6.822
-6.822
-1.718
-5.104

-11.379
-11.379
-11.379
-11.379

-0
-0
-0
-0

-0
-0
-0
-0
-54.759
-22.895
-22.895

-2.278
-2.278
-2.278
-2.278
-0
-0
-0

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 277
-

-

– 16178 –

-a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budşetowych
-90015
-Oświetlenie ulic, placów i dróg
-w tym:
-1/ wydatki bieşące jednostek budşetowych, w tym:
-a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budşetowych
90095
-Pozostała działalność
-w tym:
-1/ wydatki bieşące jednostek budşetowych, w tym:
-a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budşetowych
-Razem wydatki bieşące w tym:
-1/ wydatki bieşące jednostek budşetowych, z czego:
-a/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
-b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budşetowych
-2/ wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
-3/ wydatki na dotacje na zadania bieşące

Poz. 1840
-22.895

-0

-29.864
-29.864
-29.864

-0
-0
-0

-2.000

-0

-2.000
-2.000

-0
-0

-218.938
18.000
-217.338
-179.000
-1.200
-131.140
-216.138
-47.860
-0
-1000
-1.600
-0
Przewodniczący Rady
Krystyna Stypuła
Załącznik nr 2.2
do Uchwały nr XXVIII-227/10
Rady Gminy Zembrzyce
z dnia 26 lutego 2010 r.

W załączniku Nr 2.2 do Uchwały Budżetowej Nr XXVI-214/09 Rady Gminy w Zembrzycach z dnia 21 grudnia 2009 r.
wprowadza się zmiany:
L.p
-1.
-

Dział
-010
-

Rozdział
-01010
-

-

-

-

-2.
-

-600
-

-60013
-

-

-

-60014
-

-

-

-

-3
-

-700
-

-60016
-60078
-70005

Nazwa - Treść
-Rolnictwo i łowiectwo
-Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
-w tym: inwestycje
- dokumentacja ,budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości
Tarnawa Dolna,
-- projekty, budowa ujęcia wody wraz z wodociągiem do osiedla „Koŝle”,
‘Ruski-Grygle” w Zembrzycach, i projekt budowy sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej dla miejscowości Marcówka
-Transport i łączność
-Drogi publiczne wojewódzkie
-w tym: inwestycje
-w tym: dotacje
-- pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego na dofinansowanie
zadania inwestycyjnego p.n. Budowa obejścia Zembrzyc w ciągu drogi wojewódzkiej nr 956
-Drogi publiczne powiatowe
-w tym: inwestycje
- w tym: dotacje
- pomoc finansowa dla powiatu suskiego na dofinansowanie modernizacji
drogi powiatowej Nr 1702 i Nr 1704 w miejscowości Tarnawa Górna
i Śleszowice
- dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę chodników przy drodze
powiatowej Nr K 1702 wTarnawie Dolnej i Śleszowicach
-Drogi publiczne gminne
-w tym: inwestycje
- odbudowa rynku w Zembrzycach w ramach projektu „Odnowa wsi”
-- odbudowa rynku w Zembrzycach w ramach projektu „Odnowa wsi”
-Usuwanie skutków klęsk şywiołowych
-w tym: inwestycje
-- odbudowa drogi „Kobyłecka” w Zembrzycach
-Gospodarka mieszkaniowa
-Gospodarka gruntami i nieruchomościami

-Kwota
-1.753.329
-1.753.329
-1.753.329
1.387.329
-366.000

-1.487.849
-6.149
-6.149
-6.149
-6.149

-330.000
-330.000
-300.000
-300.000

-30.000
-1.131.700
-1.131.700
-500.000
-631.700
-20.000
-20.000
-20.000
-30.000
-30.000

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 277
-4.
-5
-6
-7
-

-750
-754
-801
-851
-

-75023
-75412
-80101
-85154
-

– 16179 –

Poz. 1840

-w tym: inwestycje
- projekt termomodernizacji budynku Przychodni Zdrowia w Zembrzycach
-Administracja publiczna
-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
-w tym: a / inwestycje
-projekt rozbudowy budynku Urzędu Gminy
-b/ zakupy inwestycyjne
-- komputeryzacja, oprogramowanie
-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoşarowa
-Ochotnicze straşe poşarne
-w tym: zakupy inwestycyjne
-- zakup samochodu straşackiego dla OSP Śleszowice
-Oświata i wychowanie
-Szkoły podstawowe
-w tym: inwestycje
-- modernizacja boiska przyszkolnego w Zembrzycach
-Ochrona zdrowia
-Przeciwdziałanie alkoholizmowi
-w tym: zakupy inwestycyjne
-zakup komputera i oprogramowania dla świetlicy środowiskowej
w Zembrzycach
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
-Pozostała działalność
-w tym: inwestycje
-- składka inwestycyjna na rzecz Dorzecza Górnej Skawy
-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
-Pozostała działalność
-w tym: inwestycje
-- budowa sceny wraz z zadaszeniem do występów artystycznych

-8
-900 -90095
-9
-921 -92195
-RAZAEM
-w tym: wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne

-30.000
-30.000
-55.000
-55.000
-30.000
-30.000
-25.000
-25.000
-60.000
-60.000
-60.000
-60.000
-100.000
-100.000
-100.000
-100.000
6.000-6.000
-6.000
-6.000

-56.500
-56.500
-56.500
-56.500
-50.000
-50.000
-50.000
-3.598.678
-3.598.678
Przewodniczący Rady
Krystyna Stypuła

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXVIII-227/10
Rady Gminy Zembrzyce
z dnia 26 lutego 2010 r.
PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY ZEMBRZYCE W załączniku Nr 3 do Uchwały Budżetowej Nr XXVI-214/09
Rady Gminy w Zembrzycach z dnia 21 grudnia 2009 r. wprowadza się zmiany: Dochody
1. Dochody
-2. Wydatki
-3. Wynik – Deficyt (1 - 2)
-4. Finansowanie ( 5 – 6)
-5. Przychody budşetu ogółem z tego:
-1/ Kredyty
-2/ Poşyczki
-2/ Poşyczki udzielone z budşetu
-3/ Nadwyşki budşetowe z lat ubiegłych
-4/ Inne ŝródła:
- wolne środki jako nadwyşka środków pienięşnych na rachunku bieşącym budşetu wynikająca z rozliczeń
kredytów i poşyczek z lat ubiegłych
-6. Rozchody budşetu ogółem z tego:
-1/ Spłaty kredytów
-2/ Spłaty poşyczek
3/ Inne cele
-4/ Udzielone poşyczki

12.627.76215.789.320
-3.161.558
3.161.558
3.792.350
1.400.000
1.000.00015.000
140.766
1.236.584
1.236.584
-630.792
615.792

15.000

Przewodniczący Rady
Krystyna Stypuła

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 277

– 16180 –

Poz. 1840
Załącznik nr 4
do Uchwały nr XXVIII-227/10
Rady Gminy Zembrzyce
z dnia 26 lutego 2010 r.

Zestawienie dochodów z tytułu kar pieniężnych i opłat za gospodarcze korzystanie ze ņrodowiska i wydatki na realizację
zadań z wiązanych z ochroną ņrodowiska i gospodarką wodną na 2010 rok.
-Dział
-756

-Treść
-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
-Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t.na podstawie ustaw
-w tym: dochody bieşące
-- wpływy z róşnych opłat – opłaty środowiskowe
-900
-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
-Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
-w tym: dochody bieşące
-wpływy z róşnych dochodów – środki z GFOŚiGW zgromadzone do dnia 31.12.2009 r.
-R a z e m dochody

-kwota
-1.000

-Dział
010
-

-Rozdział

kwota-366.000
-366.000
-366.000

-900
-

-90002
-90095
-

-01010
-

Treść - Wydatki
-Rolnictwo i łowiectwo
-Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
-wydatki majątkowe, w tym : inwestycje/zadania inwestycyjne słuşące ochronie
środowiska i gospodarki wodnej tj. projekty, budowa ujęcia wody wraz
z wodociągiem do osiedla „Koŝle, „Ruski-Grygle” w Zembrzycach, projekt budowy
sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Marcówce/
-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
-Gospodarka odpadami
-wydatki bieşące jednostek budşetowych, z tego na:
-wydatki bieşące jednostek budşetowych, z tego na:
-Pozostała działalność
-wydatki bieşące jednostek budşetowych, z tego na
-- wydatki związane z realizacją zadań statutowych /edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych/

-Razem wydatki

-1.000
-1.000
-1.000
-389.895
-389.895
-389.895
-389.895
-390.895

-24.895
-22.895
-22.895
-22.895
-2.000
-2.000
-2.000
-390.895

Przewodniczący Rady
Krystyna Stypuła
Załącznik nr 5
do Uchwały nr XXVIII-227/10
Rady Gminy Zembrzyce
z dnia 26 lutego 2010 r.
Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy Zembrzyce w roku 2010
Dział

Rozdział

-Nazwa

-Rodzaj dotacji z budşetu

-400

-

-

-

-40002

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

-600
-

-60013

-Transport i łączność
-Drogi publiczne wojewódzkie

-Dotacja przedmiotowa dla
zakładu budşetowego
-

-dla jednostek
sektora finansów
publicznych
-26.914

-dla jednostek
spoza sektora
finansów publ
-

-26.914

-

-406.149
-6.149

-
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-

-

-

-

-60014

-

-

-Drogi publiczne powiatowe
-

-

-

-

-750

-

-

-75075

-

-

-Administracja publiczna
-Promocja jednostek
samorządu
-terytorialnego

-801
-900

-80104
-

-

-90001

-

-90003

-921

-

-926

-92113
-92116
-

-

-92605

-

-

-Oświata i wychowanie
-Przedszkola
-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
-Gospodarka ściekowa
i ochrona wód
-Oczyszczanie miast
i wsi
-Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego
-Centra kultury i sztuki
-Biblioteki
-Kultura fizyczna
i sport
-Zadania w zakresie
kultury fizycznej
i sportu
-
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-Dotacja celowa na pomoc
finansową dla j.s.t. w zakresie
realizacji jej zadań inwestycyjnych
-

-6.149

-

-400.000

-

-Dotacja celowa na pomoc
finansową dla j.s.t. w zakresie
realizacji jej zadań bieşących
-Dotacja celowa na pomoc
finansową dla j.s.t. w zakresie
realizacji jej zadań inwestycyjnych
-

-100.000

-

-300.000

-

-1.600

-

-Dotacja celowa

-

-

-finansową dla j.s.t.
w zakresie realizacji jej zadań
bieşących
-Dotacje podmiotowe
-

-1.600

-

-73.000
--73.000
--73.000
-124.294

-180.000
-180.000
-180.000
-

-Dotacja przedmiotowa dla
zakładu budşetowego
-Dotacja przedmiotowa dla
zakładu budşetowego
-

-13.372

-

-110.922

-

-176.000

-

-Dotacje podmiotowe
-Dotacje podmiotowe
-

-105.000
-71.000
-

-60.000

-

-

-60.000

-Dotacje celowe na zadania
bieşące j.s.t. zlecane innym
podmiotom
-RAZEM

-

-60.000

-807.957

-240.000

-OGÓŁE M DOTACJE - 1.047.957
-w tym;
- dotacje podmiotowe – 429.000
- dotacje przedmiotowe – 151.208
- dotacje celowe - 467.749
-w tym:
- dotacje celowe w zakresie wydatków bieşących – 161.600
- dotacje celowe w zakresie wydatków inwestycyjnych – 306.149

Przewodniczący Rady
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Załącznik nr 6
do Uchwały nr XXVIII-227/10
Rady Gminy Zembrzyce
z dnia 26 lutego 2010 r.

Prognoza kwoty długu publicznego Gminy Zembrzyce na lata 2009-2016
-Lp.

-Wyszczególnienie

-I
-1.1
-1.2
-1.3
-1.4
-1.5
-1.6
-II
-2.1
-2.2
-2.3
-2.4
-2.5
-2.6
-III
-3.1
-3.2
-IV.
-4.1
-4.2
-4.3
-V.
-5.1
-5.2
-5.3
-VI.
-6.1
-6.2
-VII
-7.1
-7.2

-Dochody budşetu ogółem:
w tym:
-Podatki i opłaty lokalne
-Udziały w podatkach państwowych
-Dochody z mienia
-Subwencje
-Dotacje z budşetu państwa do zadań zleconych
-Pozostałe dochody
-Przychody budşetu
-Kredyty bankowe
-Poşyczki krajowe
-Nadwyşka z lat ubiegłych
-Wolne środki
-Przychody z prywatyzacji majątku
-Spłata poşyczek udzielonych
-Ogółem pozycja I + II
-Wydatki budşetu
-Wydatki bieşące w tym
-Koszty obsługi długu (odsetki)
-Wydatki majątkowe
-Rozchody budşetu
-Spłata kredytów
-Spłata poşyczek
-Udzielone poşyczki
-Ogółem pozycja III + IV
-Łączne spłaty w danym roku
-Rata kredytu
-Rata poşyczki
-Odsetki
-Łączna kwota długu na koniec roku budşetowego
-Raty kredytów
-Raty poşyczek
-Wskaŝniki zadłuşenia w %
-z art.169 ust. o Finansach Publicznych
-z art.170 ust. o Finansach Publicznych

-Lp.

-Wyszczególnienie

-I

-Dochody budşetu ogółem:
w tym:
-Podatki i opłaty lokalne
-Udziały w podatkach państwowych
-Dochody z mienia
-Subwencje
-Dotacje z budşetu państwa do zadań zleconych
-Pozostałe dochody
-Przychody budşetu
-Kredyty bankowe
-Poşyczki krajowe
-Nadwyşka z lat ubiegłych
-Wolne środki
-Przychody z prywatyzacji majątku
-Spłata poşyczek udzielonych
-Ogółem pozycja I + II
-Wydatki budşetu

-1.1
-1.2
-1.3
-1.4
-1.5
-1.6
-II
-2.1
-2.2
-2.3
-2.4
-2.5
-2.6
-III

`- Prognoza
-2009
-12.281.876,92
-1.705.924,11
-1.458.753,47
-98.297,19
-6.279.006,00
-1.616.652,86
-1.123.243,29
-902.909,38
-902.909,38
-13.184.786,30
-11.151.644,71
-10.740.530,39
-57.271,16
-411.114,32
-655.792,00
-655.792,00
-11.807.436,71
-713.063,16
-655.792,00
-57.271,16
-1.236.584,00
-1.246.584,00
-5,81
-10,07

-2010
-12.627.762

-2011
-12.050.000

-2012
-12.450.000

-1.787.095
-1.545.757
-50.172
-6.300.168
-1.806.389
-1.138.181
-3.792.350
-1.400.000
-1.000.000
-140.766
-1.236.584
-15.000
-16.420.112
-15.789.320
-12.190.642
-70.000
-3.598.678
-630.792
-615.792
-15.000
-16.420.112
-685.792
-615.792
-70.000
-3.020.792
-2.020.792
-1.000.000
-5,43
-23,92

-1.400.000
-1.590.000
-50.200
-6.680.000
-1.750.000
-579.800
-30.000
-30.000

-1.500.000
-1.610.000
-53.000
-6.900.000
-1.800.000
-587.000
-30.000
-30.000
-12.480.000
-11.905.000
-11.605.000
-147.000
-300.000
-575.000
375.000-200.000
-12.480.000
-722.000
-375.000
-200.000
-147.000
-1.650.000
-1.050.000
-600.000
-5,80
-13,25

-12.080.000
-11.284.208
-10.984.208
-181.000
-300.000
-795.792
-595.792
-200.000
-12.080.000
-976.792
-595.792
-200.000
-181.000
-2.225.000
-1.425.000
-800.000
-8,11
-18,46

`- Prognoza
-2013
-12.750.000

-2014
-13.070.000

-2015
-13.380.000

-2016
-13.700.000

-1.510.000
-1.650.000
-53.000
-7.100.000
-1.860.000
-577.000
-12.750.000
-12.240.000

-1.530.000
-1.700.000
-53.000
-7.300.000
-1.890.000
-597.000
-13.070.000
-12.570.000

-1.530.000
-1.720.000
-54.000
-7.510.000
-1.910.000
-656.000
-13.380.000
-12.940.000

-1.560.000
-1.750.000
-54.000
-7.700.000
-1.950.000
-686.000
-13.700.000
-13.500.000
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-3.1
-3.2
-IV.
-4.1
-4.2
-4.3
-V.
-5.1
-5.2
-5.3
-VI.
-6.1
-6.2
-VII
-7.1
-7.2
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-Wydatki bieşące w tym
-Koszty obsługi długu (odsetki)
-Wydatki majątkowe
-Rozchody budşetu
-Spłata kredytów
-Spłata poşyczek
-Udzielone poşyczki
-Ogółem pozycja III + IV
-Łączne spłaty w danym roku
-Rata kredytu
-Rata poşyczki
-Odsetki
-Łączna kwota długu na koniec roku budşetowego
-Raty kredytów
-Raty poşyczek
-Wskaŝniki zadłuşenia w %
-z art.169 ust. o Finansach Publicznych
-z art.170 ust. o Finansach Publicznych

Poz. 1840,1841

-11.840.000
-110.000
-400.000
-510.000
-310.000
-200.000
-12.750.000
-620.000
-310.000
-200.000
-110.000
-1.140.000
-740.000
-400.000
-4,86
-8,94

-12.170.000
-81.000
-400.000
-500.000
-300.000
-200.000
13.070.000
-581.000
-300.000
-200.000
-81.000
-640.000
-440.000
-200.000
-4,45
-4,90

-12.440.000
-51.000
-500.000
-440.000
-240.000
-200.000
-13.380.000
-491.000
-240.000
-200.000
-51.000
-200.000
-200.000
-0
-3,67
-1,49

-12.900.000
-20.000
-600.000
-200.000
-200.000
-13.700.000
-220.000
-200.000
-0
-20.000
-0,00
-0,00
- 0,00
-1,61
-0,00

Przewodniczący Rady
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1840

1841
1841

UCHWAŁA NR XXIX-233/2010
RADY GMINY ZEMBRZYCE
z dnia 26 kwietnia 2010 r.
w sprawie: okreņlenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca posiadający lub ubiegający się o uzyskanie
pozwolenia na prowadzenie działalnoņci w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właņcicieli i opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystoņci ciekłych. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 7 ust.3 i ust. 3a ustawy z dnia
13 wrzeņnia 1996r. o utrzymaniu czystoņci i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236 poz. 2008 z późn. zm.) - Rada
Gminy Zembrzyce uchwala co następuje :

§ 1.
1. Określa się wymagania , jakie powinien spełniać
przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Zembrzyce, stanowiące załącznik nr 1 do uchwały.
§ 2.
1. Określa się wymagania , jakie powinien spełniać
przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróşniania zbiorników bezodpływowych i transportu nie-

czystości ciekłych na terenie Gminy Zembrzyce, stanowiące załącznik nr 2 do uchwały.
§ 3.
1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
Zembrzyce.
§ 4.
1. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni od dnia
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego .
Przewodniczący Rady
Krystyna Stypuła
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXIX-233/2010
Rady Gminy Zembrzyce
z dnia 26 kwietnia 2010 r.
Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca
posiadający lub ubiegający się o uzyskanie zezwolenia
na prowadzenie działalnoņci w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właņcicieli nieruchomoņci na
terenie Gminy Zembrzyce.
§ 1.
1. Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie winien
złoşyć wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 13 września 1996r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz
posiadać zezwolenie właściwego starosty na prowadzenie działalności związanej z transportem odpadów, wydane na podstawie art. 28 ustawy
z dnia27 kwietnia 2001r. o odpadach.
2. Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie Wójta
Gminy Zembrzyce na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, obejmujące
niesegregowane odpady komunalne, jest obowiązany równieş do odbierania wszystkich rodzajów
selektywnie zbieranych odpadów komunalnych,
w tym powstających w gospodarstwach domowych odpadów biodegradowalnych, odpadów
wielkogabarytowych, zuşytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
3.

Przedsiębiorca
winien
przedłoşyć
wraz
z wnioskiem, wystawione nie wcześniej niş miesiąc przed terminem składania wniosku, zaświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości
w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne
lub społeczne.

4. Świadczenie usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości moşe być prowadzone wyłącznie na podstawie umowy i na warunkach w niej określonych.
5. Przedsiębiorca zobowiązany jest do wystawiania
dowodów wykonania usługi (faktur VAT lub rachunków) z podaniem daty odbioru, ilości
i rodzaju odebranych odpadów oraz ceny.
6. Przedsiębiorca zobowiązany jest do prowadzenia
ewidencji zawartych umów z właścicielami nieruchomości i dowodów świadczenia usług, przy
czym ewidencja umów powinna zawierać następujące informacje :
a) imię i nazwisko lub nazwę właściciela nieruchomości,
b) adres nieruchomości,
c) pojemność zbiornika bezodpływowego
d) częstotliwość opróşniania.
7. Przedsiębiorca zobowiązany jest do gromadzenia
danych o świadczonych usługach przy uşyciu systemu komputerowego albo udokumentowania
zlecenia gromadzenia tych danych w systemie
komputerowym poprzez przedłoşenie stosownej
umowy.

Poz. 1841
8. Przedsiębiorca zobowiązany jest do udostępniania
ewidencji umów i dowodów świadczenia usług
Wójtowi Gminy Zembrzyce.
9. Przedsiębiorca zobowiązany jest do kwartalnego
przekazywania do Urzędu Gminy Zembrzyce wykazu
właścicieli
nieruchomości,
z którymi
w poprzednim kwartale zawarł umowy oraz wykaz właścicieli, z którymi umowy uległy rozwiązaniu lub wygasły.

10. Przedsiębiorca zobowiązany jest do sporządzania
i przekazywania do Urzędu Gminy Zembrzyce,
w terminie do końca kwartału za poprzedni rok
kalendarzowy, informacji dotyczącej prowadzonej działalności, zgodnie z art. 9a ust. 2 ustawy
z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach.
11. Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na
odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, powinien udokumentować gotowość ich przyjęcia przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie odzysku lub
unieszkodliwiania odpadów, spełniającego wymagania
odnośnie
miejsc
odzysku
i unieszkodliwiania, o których mowa w art. 9 ust.
3 i 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.
o odpadach.
12. Przedsiębiorca zobowiązany jest do wyposaşenia
pracowników w odzieş ochronną z widocznym
logo firmy.
§ 2.
1. Przedsiębiorca składając wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie
odbierania stałych odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości na terenie gminy Zembrzyce powinien uwzględnić fakt, şe na podstawie
powołanej w § 1 ust. 7 niniejszego załącznika
Uchwały Rady Gminy – działalność w tym zakresie realizuje Gminny Zakład Wodociągów
i Kanalizacji w Zembrzycach.
2. Mieszkańcy Gminy Zembrzyce zostali objęci opłatą,
której maksymalną wysokość reguluje corocznie
Uchwała Rady Gminy – w 2010 r. obowiązuje
Uchwała
nr
XXV-202/09
Rady
Gminy
w Zembrzycach z dnia 20 listopada 2009 r.
w sprawie ustalenia maksymalnych opłat za usuwanie i składowanie odpadów komunalnych stałych od mieszkańców Gminy Zembrzyce, z którą
Przedsiębiorca winien się zapoznać przed złoşeniem wniosku i ich bezwzględnie przestrzegać.
§ 3.
1. Pojazdy słuşące do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości powinny spełniać wymagania techniczne określone w ustawie
z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym
(Dz. U. z 2005r. Nr 108 poz. 908 z póŝn. zm.) oraz
dodatkowo :
1) powinny być czyste i posiadać estetyczny wygląd,
2) powinny być oznakowane w sposób trwały,
a oznakowanie zawierać informację o przedsiębiorcy – nazwę, adres i telefon,
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3) powinny być wyposaşone w sprzęt umoşliwiający sprzątanie miejsc odbioru odpadów
w przypadkach ich zanieczyszczenia podczas
wykonywania czynności odbioru odpadów
4) powinny być przystosowane do odbierania odpadów komunalnych zmieszanych i odpadów
segregowanych w tym wielkogabarytowych,
niebezpiecznych i biodegradowalnych
2. Konstrukcja i zabudowa pojazdów nie powinna
powodować zanieczyszczenia środowiska poprzez
samoistne, niekontrolowane wysypywanie, bądŝ
rozwiewanie przewoşonych odpadów, a takşe roznoszenia przykrych woni (odorów).
3. Liczba i stan techniczny posiadanych przez przedsiębiorców pojazdów musi zapewnić ciągłość
i nieprzerywalnych usług odbioru odpadów komunalnych (niesegregowanych, zbieranych selektywnie od właścicieli nieruchomości.
4. Pojazdy powinny zapewnić odpowiedni standard
bezpieczeństwa i higieny pracy osób zatrudnionych przy świadczeniu usług.
5. Mycie pojazdów i ich dezynfekcja powinna odbywać się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niş
1 raz na miesiąc.
6. Przedsiębiorca zobowiązany jest do posiadania
dokumentów potwierdzających wykonanie czynności, o których mowa w ust. 5.
§ 4.
1. Przedsiębiorca na zlecenie właściciela nieruchomości, z którym podpisał umowę na odbiór odpadów
komunalnych, powinien zapewnić pojemniki lub
kontenery na odpady w ilości zapewniającej odbiór
odpadów komunalnych z częstotliwością wynikającą z regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Zembrzyce.
2. Pojemniki i kontenery dostarczane przez Przedsiębiorcę, lub przez niego odbierane, muszą być trwale oznakowane, a oznakowanie zawierać co najmniej nazwę i numer telefonu Przedsiębiorcy.
3. Przedsiębiorca powinien zapewnić moşliwość mycia i dezynfekcji pojemników na indywidualne zlecenie
właściciela
nieruchomości
zgodnie
z częstotliwością pozwalającą na utrzymanie pojemnika lub kontenera w czystości.
4. Przedsiębiorca ma obowiązek prowadzenia stałej
konserwacji, naprawy pojemników i kontenerów
dostarczonych właścicielowi w celu zapewnienia
ich przydatności do obsługi zadań związanych
z odbiorem odpadów komunalnych.
5. Pojemniki i kontenery oferowane przez Przedsiębiorcę właścicielowi nieruchomości, z którym zawarł umowę na odbieranie odpadów komunalnych
(niesegregowanych, zbieranych selektywnie) powinny spełniać wymagania obowiązujących Polskich Norm lub posiadać deklarację zgodności wystawioną przez producenta (zgodnie z ustawa
z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności Dz. U. z 2004r. Nr 204 poz. 2087 z póŝn. zm.).
6. Przedsiębiorca starający się o świadczenie usług
w zakresie zbierania i transportu odpadów zobowiązuje się tym samym do inicjowania i odbioru

Poz. 1841
wszystkich rodzajów odpadów gromadzonych selektywnie.

7. Na terenie Gminy Zembrzyce usługi w zakresie
zbierania i transportu odpadów, jak równieş dostarczania odpłatnego worków do segregacji odpadów realizuje Gminny Zakład Wodociągów
i Kanalizacji w Zembrzycach, zgodnie z uchwałą nr
XXXIII-221/06 Rady Gminy Zembrzyce z dnia
24.010.2006 r. w sprawie: utworzenia Zakładu Budşetowego o nazwie Gminny Zakład Wodociągów
i Kanalizacji w Zembrzycach.
§ 5.
1. Przedsiębiorca ma obowiązek przekazywania odpadów komunalnych odebranych od właścicieli
nieruchomości
do
miejsc
odzysku
i unieszkodliwiania wskazanych w powiatowym
i gminnym planie gospodarki odpadami, zgodnie
z dyspozycją art. 9 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001r. o odpadach. Dla Gminy Zembrzyce właściwym miejscem unieszkodliwiania odpadów komunalnych
jest
Rejonowa
Sortownia
i Składowisko Odpadów Komunalnych w Suchej
Beskidzkiej. .
2. Przedsiębiorca przed przekazaniem odpadów odebranych od właścicieli nieruchomości do miejsc
wskazanych
w ust.
1,
moşe
zgodnie
z art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2005r. Nr 236 poz. 2008 z póŝn. zm.) prowadzić sortowanie lub kompostowanie tych odpadów w instalacjach do których posiada tytuł
prawny.
3. Przedsiębiorca ma obowiązek ograniczenia masy
składowanych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.
§ 6.
1. Wydane zezwolenie moşe być cofnięte bez odszkodowania w przypadku nie wypełniania przez
przedsiębiorcę określonych wymagań, na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 13 września
1996r.
o utrzymaniu
czystości
i porządku
w gminach.
2. Wygaśnięcie lub cofnięcie zezwolenia nie zwalnia
przedsiębiorcy z wykonania obowiązków dotyczących wymagań sanitarnych i ochrony środowiska
zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 13 września
1996r.
o utrzymaniu
czystości
i porządku
w gminach.
3. Zastrzega się prawo nałoşenia dodatkowych warunków prowadzenia działalności objętej zezwoleniem, jeşeli wymagać tego będą względy ochrony środowiska lub inne, po przeprowadzeniu kontroli realizacji warunków zezwolenia.
4. Działalność przedsiębiorcy w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości winna być prowadzona zgodnie z Planem
Gospodarki Odpadami dla Gminy Zembrzyce oraz
regulaminem utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Zembrzyce uchwała nr XXXII210/06 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 26 września
2006r., a takşe zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i unormowaniami.
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5. Opłaty pobierane przez przedsiębiorcę nie mogą
przekroczyć stawek opłat wynikających z uchwały
określającej górne stawki opłat ponoszonych przez
właścicieli nieruchomości podjętej przez Radę
Gminy Zembrzyce w trybie art. 6 ust. 2 ustawy

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXIX-233/2010
Rady Gminy Zembrzyce
z dnia 26 kwietnia 2010 r.
Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca
posiadający lub ubiegający się o uzyskanie zezwolenia
na prowadzenie działalnoņci w zakresie opróżniania
zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy
Zembrzyce.
§ 1.
1. Przedsiębiorca winien złoşyć wniosek o udzielenie
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie
opróşniania
zbiorników
bezodpływowych
i transportu
nieczystości
ciekłych,
zgodnie
z art. 8 ustawy
z dnia
13
września
1996r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
2.

Przedsiębiorca
winien
przedłoşyć
wraz
z wnioskiem, wystawione nie wcześniej niş miesiąc przed terminem składania wniosku, zaświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości
w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne
lub społeczne.

3. Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na
opróşnianie
zbiorników
bezodpływowych
i transport nieczystości ciekłych, powinien udokumentować gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną.
4. Świadczenie usług opróşniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych moşe być prowadzone wyłącznie na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości i na warunkach
w niej określonych.
5. Przedsiębiorca zobowiązany jest do wystawiania
dowodów wykonania usługi (faktur VAT lub rachunków) z podaniem daty odbioru, ilości
i rodzaju odebranych odpadów oraz ceny.
6. Przedsiębiorca jest zobowiązany do prowadzenia
ewidencji umów zawartych z właścicielami nieruchomości, dowodów świadczenia usług oraz dowodów przyjęcia nieczystości ciekłych przez stację
zlewną, przy czym ewidencja umów powinna zawierać następujące informacje
a) imię i nazwisko lub nazwę właściciela nieruchomości,
b) adres nieruchomości,
c) pojemność zbiornika bezodpływowego,
d) częstotliwość opróşniania.
7. Przedsiębiorca zobowiązany jest do gromadzenia
danych o świadczonych usługach przy uşyciu systemu komputerowego albo udokumentowania
zlecenia gromadzenia tych danych w systemie
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o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia
13 września 1996r. (Dz. U. z 2005r. Nr 236 poz. 2008
z póŝn. zm.).
Przewodniczący Rady
Krystyna Stypuła

komputerowym poprzez przedłoşenie stosownej
umowy.
8. Przedsiębiorca zobowiązany jest do udostępniania
ewidencji umów i dowodów świadczenia usług
Wójtowi Gminy Zembrzyce.
9. Przedsiębiorca zobowiązany jest do kwartalnego
przekazywania do Urzędu Gminy Zembrzyce wykazu
właścicieli
nieruchomości,
z którymi
w poprzednim kwartale zawarł umowy oraz wykaz
właścicieli, z którymi umowy uległy rozwiązaniu
lub wygasły.
10. Przedsiębiorca zobowiązany jest do sporządzania
i przekazywania do Urzędu Gminy Zembrzyce,
w terminie do końca kwartału za poprzedni rok kalendarzowy, informacji dotyczącej prowadzonej
działalności, zgodnie z art. 9a ust. 2 ustawy z dnia
13 września 1996r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach.
11. Przedsiębiorca zobowiązany jest do wyposaşenia
pracowników w odzieş ochronną z widocznym logo firmy.
§ 2.
1. Pojazdy stosowane do opróşniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinny spełniać wymagania techniczne
określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997r.
Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r. Nr 108
poz.
908)
oraz
wymagania
określone
w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12 listopada 2002r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193 poz. 1617)
oraz dodatkowo :
1) powinny być czyste i posiadać estetyczny wygląd,
2) powinny być oznakowane w sposób trwały,
a oznakowanie zawierać informację o przedsiębiorcy – nazwę, adres i telefon,
3) powinny być wyposaşone w sprzęt umoşliwiający sprzątanie miejsc odbioru odpadów
w przypadkach ich zanieczyszczenia podczas
wykonywania czynności opróşniania zbiorników bezodpływowych.
2. Liczba i stan techniczny posiadanych przez przedsiębiorcę pojazdów zapewnić muszą ciągłość
i nieprzerywalność usług opróşniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
3. Pojazdy powinny zapewnić odpowiedni standard
bezpieczeństwa i higieny pracy zatrudnionych
przy świadczeniu usług.
4. Mycie i dezynfekcja pojazdów słuşących do opróşniania zbiorników bezodpływowych i tran-sportu
nieczystości ciekłych powinna odbywać się zgod-
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nie z wymogami § 10 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002r. w sprawie
wymagań dla pojazdów asenizacyjnych.
5. Przedsiębiorca zobowiązany jest do posiadania
dokumentów potwierdzających wykonanie czynności o których mowa w ust. 4.
§ 3.
1. Przedsiębiorca powinien posiadać tytuł prawny do
nieruchomości (terenu parkowania) lub inny dokument potwierdzający moşliwość parkowania pojazdów.
2. Zabrania się parkowania pojazdów asenizacyjnych
na ogólnodostępnych parkingach z wyłączeniem
parkowania niezbędnego dla wykonania usług
opróşniania zbiorników bezodpływowych.
§ 4.
1. Przedsiębiorca prowadzący działalność na podstawie zezwolenia Wójta Gminy Zembrzyce na
opróşnianie
zbiorników
bezodpływowych
i transport nieczystości płynnych nie moşe odmówić zawarcia umowy usuwania nieczystości
ciekłych z właścicielem nieruchomości połoşonej
w obszarze
wykonywanej
działalności
z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia
13 września
1996r.
o utrzymaniu
czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236 poz.
2008 z póŝn. zm.) oraz przepisów prawa miejscowego wydanych na podstawie tej ustawy, czyli
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zembrzyce (Uchwała Nr XXXII-210/06
Rady Gminy w Zembrzycach z dnia 26 września
2006 r. w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zembrzyce).
2. W treści umowy musi być zawarta informacja
o posiadaniu przez przedsiębiorcę wykonującego
usługi, wymaganego zezwolenia z przywołaniem
organu, który wydał zezwolenie, jego znaku, daty
wydania i okresu waşności, chyba şe zezwolenie
takie nie jest wymagane.
3. Przedsiębiorca wykonujący usługi ma obowiązek
wystawiania rachunku, a na şądanie właściciela
nieruchomości wystawiania faktur VAT za usuwanie nieczystości, w której zostanie określona ilość
usuniętych nieczystości ciekłych.
§ 5. Przedsiębiorca prowadzący działalność
w zakresie opróşniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości płynnych ma obowiązek
przekazywania ścieków do stacji zlewnych lub
1841
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oczyszczalni ścieków, które posiadają pozwolenie
wodnoprawne na przyjmowanie ścieków, wydane na
podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005r. Nr 239 poz. 2019 z póŝn. zm.) wydane przez starostę lub wojewodę. Na terenie Gminy
Zembrzyce opróşnianiem zbiorników bezodpływowych zajmuje się Gminny Zakład Wodociągów
i Kanalizacji w Zembrzycach, a zlewnią jest oczyszczalnia ścieków w Zembrzycach .
§ 6.
1. Wydane zezwolenie moşe być cofnięte bez odszkodowania w przypadku nie wypełniania przez
przedsiębiorcę określonych wymagań, na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 13 września
1996r.
o utrzymaniu
czystości
i porządku
w gminach.
2. Wygaśnięcie lub cofnięcie zezwolenia nie zwalnia
przedsiębiorcy z wykonania obowiązków dotyczących wymagań sanitarnych i ochrony środowiska
zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 13 września
1996r.
o utrzymaniu
czystości
i porządku
w gminach.
3. Zastrzega się prawo nałoşenia dodatkowych warunków prowadzenia działalności objętej zezwoleniem, jeşeli wymagać tego będą względy ochrony
środowiska lub inne, po przeprowadzeniu kontroli
realizacji warunków zezwolenia.
4. Działalność przedsiębiorcy w zakresie odbierania
ciekłych odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości winna być prowadzona zgodnie
z Planem Gospodarki Odpadami dla Gminy Zembrzyce oraz regulaminem utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Zembrzyce / uchwała
nr XXXII-210/06 Rady Gminy Zembrzyce z dnia
26 września
2006
r.,
a takşe
zgodnie
z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i unormowaniami.
5. Opłaty pobierane przez przedsiębiorcę nie mogą
przekroczyć stawek opłat wynikających z uchwały
określającej górne stawki opłat ponoszonych
przez właścicieli nieruchomości podjętej przez Radę Gminy Zembrzyce w trybie art. 6 ust. 2 ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
z dnia 13 września 1996r. (Dz. U. z 2005r. Nr 236
poz. 2008 z póŝn. zm.).
Przewodniczący Rady
Krystyna Stypuła
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UCHWAŁA NR XXIX/235/10
RADY GMINY ZEMBRZYCE
z dnia 26 kwietnia 2010 r.
w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2010 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 235
i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz.1240) Rada Gminy
w Zembrzycach uchwala co następuje:
§ 1.
1. Zwiększa się dochody budşetu gminy na rok 2010
o kwotę 20.000 zł,
-- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
-- Plan dochodów budşetu gminy po zmianach wynosi kwotę 12.702.058 zł, w tym:
1. dochody bieşące – 12.070.358 zł,
2. dochody majątkowe – 631.700 zł.
2) Zwiększa się wydatki budşetu gminy na 2010 rok
o kwotę 55.500 zł i jednocześnie zmniejsza się o kwotę
35.500 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej
uchwały. Plan wydatków budşetu gminy po zmianach
wynosi kwotę 15.863.616 zł, w tym:
a) wydatki bieşące - 12.008.438 zł, w tym:
b) wydatki majątkowe - 3.855.178 zł.
3. Zmiany wydatków z ust.2 obejmują
1) zwiększenia planu wydatków bieşących o kwotę
7.500 zł, w tym:
-- wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 7.500 zł,
2) zmniejszenia planu wydatków bieşących o kwotę
27.000 zł , w tym:

a) wydatków bieşących jednostek budşetowych
o kwotę 27.000 zł , z czego:
-- wydatki związane realizacją zadań statutowych jednostek budşetowych o kwotę
27.000 zł;
-- zgodnie z załącznikiem Nr 2.1 do niniejszej
uchwały,
3) zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę
48.000 zł i zmniejszenie planu o kwotę 8.500 zł, w tym:
-- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększa się o kwotę 48.000 zł i zmniejsza się o kwotę
8.500 zł;
-- zgodnie z załącznikiem nr 2.2
§ 2. W uchwale budşetowej na 2010 rok Rady Gminy Zembrzyce Nr XXVI-214/09 z dnia 21 grudnia 2009 r.
i przewidzianych w niej załącznikach wprowadza się
zmiany wynikające z niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Zembrzyce.
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Krystyna Stypuła
Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXIX/235/10
Rady Gminy Zembrzyce
z dnia 26 kwietnia 2010 r.

W załączniku Nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr XXVI-214/09 Rady Gminy w Zembrzycach z dnia 21 grudnia 2009 r.
wprowadza się zmiany: Dochody
Dział
700

Treņć
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
w tym: dochody bieżące
- wpływy z róşnych dochodów (§ 0970)
754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Ochotnicze straşe poşarne
w tym: dochody bieżące
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięşnej (§ 0960)
921
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Pozostała działalność
w tym: dochody bieżące
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięşnej (§ 0960)
RAZEM
w tym: a) dochody bieşące

Zwiększenia
10.000
10.000
10.000
10.000
4.000
4.000
4.000
4.000
6.000
6.000
6.000
6.000
20.000
20.000

Zmniejszenia
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Przewodniczący Rady
Krystyna Stypuła
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Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXIX/235/10
Rady Gminy Zembrzyce
z dnia 26 kwietnia 2010 r.

W załączniku Nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr XXVI-214/09 Rady Gminy w Zembrzycach z dnia 21 grudnia 2009 r.
wprowadza się zmiany: Wydatki
Dział
010

Rozdział
01010

700
70005
754
75412
854
85415
921
92195

Treņć
Rolnictwo i łowiectwo
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
w tym: wydatki majątkowe
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
w tym: wydatki bieżące
Bezpieczeństwo publicznie i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększenia
0
0
0
0
0
0
42.000

Ochotnicze straşe poşarne
w tym: wydatki majątkowe
Edukacyjna opieka wychowawcza
Pomoc materialna dla uczniów
w tym: wydatki bieşące
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Pozostała działalność
w tym: wydatki majątkowe

Razem
w tym:
wydatki bieşące
wydatki majątkowe

Zmniejszenia
8.500
8.500
8.500
27.000
27.000
27.000

42.000
42.000
7.500
7.500
7.500
6.000
6.000
6.000
55.500

0
0
0
0
0
0
0
0
0
35.500

7.500
48.000

27.000
8.500

Przewodniczący Rady
Krystyna Stypuła
Załącznik nr 2.1
do Uchwały nr XXIX/235/10
Rady Gminy Zembrzyce
z dnia 26 kwietnia 2010 r.
W załączniku Nr 2.1 do Uchwały Budżetowej Nr XXVI-214/09 Rady Gminy w Zembrzycach z dnia 21 grudnia 2009 r.
wprowadza się zmiany: Wydatki bieżące
Dział
700

Rozdział

Treņć
Gospodarka mieszkaniowa
70005
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
w tym:
1/wydatki bieşące jednostek budşetowych, w tym:
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
854
Edukacyjna opieka wychowawcza
85415
Pomoc materialna dla uczniów
w tym:
3/wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
Razem wydatki bieżące
w tym:
1/ wydatki bieşące jednostek budşetowych, z czego:
b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
3/wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych

Zwiększenia
0
0

Zmniejszenia
27.000
27.000

0
0

27.000
27.000

7.500
7.500

0
0

7.500
7.500

0
27.000

0
0
7.500

27.000
27.000
0
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Załącznik nr 2.2
do Uchwały nr XXIX/235/10
Rady Gminy Zembrzyce
z dnia 26 kwietnia 2010 r.

W załączniku Nr 2.2 do Uchwały Budżetowej Nr XXVI-214/09 Rady Gminy w Zembrzycach z dnia 21 grudnia 2009 r.
wprowadza się zmiany: Wydatki majątkowe
Dział
010

Rozdział
01010

754
75412

921
92195

Treņć
Rolnictwo i łowiectwo
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
w tym: inwestycje
- dokumentacja, budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
w Tarnawie Dolnej
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Ochotnicze straşe poşarne
w tym: a)inwestycje
- modernizacja budynku OSP w Śleszowicach
b) zakupy inwestycyjne
- zakup samochodu strażackiego dla OSP Śleszowice
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Pozostała działalność
w tym: inwestycje
- budowa sceny wraz z zadaszeniem do występów artystycznych

RAZEM
w tym: wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne

Zwiększenia
0
0
0
0

Zmniejszenia
8.500
8.500
8.500
8.500

42.000
42.000
27.000
27.000
15.000
15.000
6.000
6.000
6.000
6.000

0
0
0
0
0
0

48.000
48.000

0
0
0
8.500
8.500
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UCHWAŁA NR XXIX-236/10
RADY GMINY ZEMBRZYCE
z dnia 26 kwietnia 2010 r.
w sprawie : podziału Gminy Zembrzyce na okręgi wyborcze, okreņlenia ich granic, numerów oraz liczbie wybieranych
radnych w każdym okręgu wyborczym. Na podstawie art.92. ust.1 i 2 Ustawy z dnia 16 lipca 1998 r.- Ordynacja wyborcza
do rad gmin, rad powiatu i sejmików wojewódzkich( tekst jedn. Dz. U z 2003 r.nr 159, poz. 1547 z późn. zmianami) oraz
art. 17, art 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym( tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zmianami) Rada Gminy Zembrzyce uchwala, co następuje:

§ 1.
1.

Dokonuje się podziału Gminy Zembrzyce na
6 okregów wyborczych, w których będzie wybieranych 15 radnych.

2. Numery, granice oraz liczbę radnych wybieranych
w poszczególnych okręgach wyborczych określa załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Zembrzyce.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr.III-XXVI- 190/2002 Rady
Gminy Zembrzyce z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie

podziału Gminy Zembrzyce na okręgi wyborcze, określenia ich numerów i liczby wybieranych radnych
w kaşdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady
Gminy Zembrzyce.
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie z dniem podjęcia,
podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób
zwyczajowo przyjęty oraz publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego
Przewodniczący Rady
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXIX-236/10
Rady Gminy Zembrzyce
z dnia 26 kwietnia 2010 r.

Numery i granice okręgów wyborczych oraz liczba radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym na terenie
Gminy Zembrzyce.
Numer
okręgu
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Granice okręgu
Sołectwo Marcówka
Sołectwo Tarnawa Dolna
Sołectwo Śleszowice
Sołectwo Zembrzyce - Centrum
Sołectwo Zembrzyce-Przysiółek: Zarębki n/Skawcami, Dom Wczasowy PKP. Pilchówka, Ruski, Grygle, Koŝle, Bace, Dąbie, Parace
Sołectwo Tarnawa Górna

Liczba radnych
w okręgu
2
4
2
4
2
1
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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 naleşy 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) moşna 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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