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Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie zmiany budżetu
na 2010 rok oraz Uchwały Budżetowej Gminy Biecz na rok 2010
Nr XXXVII/398/2010 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 14 stycznia 2010 roku
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Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 26 sierpnia 2010 r. zmieniająca uchwałę
w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego
oraz podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości
wynagrodzenia za inkaso.
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Rady Gminy Czernichów z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych
i niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
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Rady Gminy Czernichów z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały
Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2010.
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Rady Gminy Czernichów z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały
Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2010.
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Rady Gminy Czernichów z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały
Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2010.
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Rady Gminy Czernichów z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały
Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2010.
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Rady Gminy Grybów z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie zmiany w budżecie
i Uchwały Budżetowej Gminy Grybów na 2010 rok.
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Rady Gminy Jabłonka z dnia 13 sierpnia 2010 r. w sprawie : zmiany uchwały
budżetowej Gminy Jabłonka na rok 2010 Nr XLVII/288/2010 Rady Gminy Jabłonka z dnia 16 stycznia 2010 roku.
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Rady Miasta Krakowa z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały
Nr CXIX/1058/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 czerwca 1998 roku w sprawie
nazw ulic i parków z późn. zm.
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Rady Gminy Liszki z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Liszki miejsc sprzedaży
i podawania napojów alkoholowych.
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Rady Gminy Liszki z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia taryf
za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
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Rady Gminy w Łącku z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie: zmian w budżecie
gminy oraz uchwale budżetowej na 2010 r. Nr 84/2009 Rady Gminy w Łącku
z dnia 29 grudnia 2009 r.
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Rady Gminy Ropa z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie określenia wymagań,
jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia
na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych

29378

Rady Gminy Ropa z dnia 6 sierpnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie
ustalenia stawki opłaty targowej.

29381

Rady Gminy Ropa z dnia 6 sierpnia 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ropa – wieś
Ropa „4”*.
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Rady Gminy Ropa z dnia 6 sierpnia 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ropa – wieś
Ropa „8” część działek nr 2083 i 2084*
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Rady Gminy Ropa z dnia 6 sierpnia 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ropa – wieś
Ropa „9” działka nr 1782/20*

29386

Rady Gminy Wiśniowa z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania
na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Wiśniowa lub jej jednostkom 2organizacyjnym

29390

________
* Publikacja niniejszej uchwały nie uwzględnia ewentualnych czynności nadzorczych podejmowanych przez Wojewodę Małopolskiego.
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UCHWAŁA NR 500/228/10
ZARZĄDU POWIATU GORLICKIEGO
z dnia 25 sierpnia 2010 r.
w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gorlickiego na 2010 rok
z zakresu administracji rządowej - jak w załączniku Nr 3
Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 ustawy z dnia
do uchwały.
27 sierpnia 2009 r. - o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz § 14 pkt 1 Uchwały
§ 4.
Budżetowej na 2010 rok - Zarząd Powiatu Gorlickiego
1) Zmiana planu dochodów i wydatków bieżących buuchwala co następuje:
dżetu obejmuje w rozdziale 70005 kwotę 366 zł. oraz
§ 1.
w rozdziale 85156 kwotę 962 zł. - z tytułu zwrotu nienależnie pobranej dotacji celowej z Budżetu Państwa
Zwiększa się dochody bieżące budżetu Powiatu
w latach ubiegłych.
Gorlickiego na 2010 rok o kwotę 2.095.161 zł. - jak
2)
Wydatki bieżące, o których mowa w § 2 pkt. 1 obejw załączniku Nr 1 do uchwały.
mują w rozdziale 85203 zwiększenie dotacji celowej
§ 2.
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
o kwotę 16.770 zł.
1) Zwiększa się wydatki bieżące budżetu Powiatu Gorlickiego o kwotę 2.095.161 zł. oraz dokonuje zmiany ich
planu, w tym przeniesienia statutowych wydatków
bieżących w kwocie 8.000 zł. na wydatki majątkowe,
2) Dokonuje się przeniesienia środków w kwocie
7.148 zł. z rezerwy ogólnej budżetu do rozdziału 60014
na uzupełnienie wydatków majątkowych - jak w załączniku Nr 2 do uchwały
§ 3.
Dochody i wydatki o których mowa w § 1 i 2
obejmują dochody i wydatki związane z realizacją zadań

§ 5.
Wykonanie uchwały zleca się Przewodniczącemu
Zarządu.
§ 6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Wz. Starosty Wicestarosta:
Karol Górski
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Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 500/228/10
Zarządu Powiatu Gorlickiego
z dnia 25 sierpnia 2010 r.
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Wz. Starosty Wicestarosta:
Karol Górski
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Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 500/228/10
Zarządu Powiatu Gorlickiego
z dnia 25 sierpnia 2010 r.
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Wz. Starosty Wicestarosta:
Karol Górski
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UCHWAŁA NR XLII/486/2010
RADY MIEJSKIEJ W BIECZU
z dnia 26 sierpnia 2010 r.
w sprawie zmiany budżetu na 2010 rok oraz Uchwały Budżetowej Gminy Biecz na rok 2010 Nr XXXVII/398/2010
Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 14 stycznia 2010 roku
2) Wydatki budżetu – 63.894.819,64 zł.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
3) Wydatki bieżące budżetu – 39.726.552,64 zł, w tym:
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.
a) wydatki
bieżące
jednostek
budżetowej
–
Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 237
25.969.658,64
zł,
z
czego:
ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach pu-wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliblicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), w związku z art. 16
czane – 17.113.948,00 zł;
ust. 5 ustawy z dnia 20 listopada 2009 roku o zmianie
-wydatki
związane z realizacją zadań statutowych
ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych
jednostek
budżetowych – 8.855.710,64 zł;
innych ustaw (Dz. U. Nr 215, poz. 1664) – Rada Miejska
b) wydatki na dotacje na zadania bieżące –
w Bieczu uchwala, co następuje:
1.627.596,00 zł;
§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Biecz na rok
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych –
2010 Nr XXXVII/398/2010 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia
11.058.215,00 zł;
14 stycznia 2010 roku wprowadza się następujące zmiad) wydatki bieżące na programy finansowane z udziany:1. Zwiększa się dochody budżetu ogółem na rok
łem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2
2010 o kwotę 547.087 zł, w tym:
i 3 ustawy o finansach publicznych – 401.083,00 zł;
e)
wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzie1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 766.497 zł,
lonych
przez Gminę Biecz lub planowanych
2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 219.410 zł
do udzielenia, przypadające do spłaty w roku 2010
– jak w tabeli Nr 1.
– w kwocie łącznej 20.000 zł;
f)
wydatki
na obsługę długu publicznego 650.000,00 zł;
2. Zwiększa się wydatki budżetu na rok 2010
4) Wydatki majątkowe budżetu – 24.168.267,00 zł,
o kwotę 547.087 zł – jak w tabeli Nr 2.
w tym:
3. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne
988.107 zł, w tym:
w kwocie 24.168.267,00 zł; z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy
1) wydatki bieżące jednostek budżetowej zwiększa się
zagranicznej w łącznej kwocie 15.704.627,00 zł;
o kwotę 757.657 zł, z czego:
w tym:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich nali-ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
czane o kwotę 49.200 zł,
pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych –
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
7.007.148,00 zł.
jednostek budżetowych o kwotę 708.457 zł;
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące zwiększa się
6. Tabela nr 6a otrzymuje brzmienie, jak tabela
o kwotę 95.000 zł;
nr 3 do niniejszej uchwały.
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
7. W tabeli Nr 8 wprowadza się zmiany w nastęzmniejsza się o kwotę 15.950 zł;
pujących
programach:
4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1) Porządkowanie gospodarki wodno – ściekowej
ustawy o finansach publicznych zwiększa się o kwotę
w zlewni rzeki Ropy - budowa oczyszczalni ścieków
1.400,00 zł;
dla Gminy Biecz, budowa kanalizacji sanitarnej w m.:
5) wydatki na obsługę długu publicznego zwiększa się
Binarowa, Korczyna, Strzeszyn oraz poprawa zaopao kwotę 150.000,00 zł
trzenia w wodę miasta Biecz”,
2) Budowa budynku Zespołu Szkolno– Przedszkolnego
– jak w tabeli nr 2.1.
w Binarowej wraz z salą gimnastyczną,
4. Zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu
3) Wdrożenie systemu selektywnej zbiórki odpadów
o kwotę 441.020 zł, w tym:
komunalnych na terenie Gminy Biecz i tabela
nr 8 otrzymuje brzmienie, jak tabela nr 4 do niniejszej
1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę
uchwały.
441.020 zł; wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej zmniejsza się o kwotę
8. W tabeli Nr 9 wprowadza się zmiany w nastę786.400 zł, w tym:
pujących programach
a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europej1) Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej
skiej o kwotę 387.500 zł.
w zlewni rzeki Ropy”
– jak w tabeli Nr 2.2.
2) Budowa budynku Zespołu Szkolno– Przedszkolnego
w Binarowej wraz z salą gimnastyczną,
5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
3) Wdrożenie systemu selektywnej zbiórki odpadów
1) Dochody budżetu – 51.234.819,64 zł, w tym:
komunalnych na terenie Gminy Biecz i tabela nr 9
a) dochody bieżące – 41.980.339,64 zł;
otrzymuje brzmienie, jak tabela nr 5 do niniejszej
b) dochody majątkowe – 9.254.480,00 zł.
uchwały.
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9. W załączniku Nr 1 dokonuje się zmian, jak
w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Biecza.

10. Zwiększa się dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej o kwotę 95.000.000 zł i po zmianie dotacja wynosi 511.000 zł.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

11. W związku ze zmianą dochodów i wydatków
dokonuje się zmiany Prognozy Kwoty Długu Gminy
Biecz na lata 2010 – 2019, która otrzymuje brzmienie, jak
tabela nr 6 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady
inż Jan Roman

Tabela nr 1
do Uchwały Nr XLII/486/2010
Rady Miejskiej w Bieczu
z dnia 26 sierpnia 2010 r.

Dział
600

700

710

756

758

801

Zmiana w dochodach budżetu Gminy Biecz na 2010 rok
Wyszczególnienie
Zmniejszenie
Transport i łączność
Dochody majątkowe w tym:
środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin),
powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane
z innych źródeł (§ 6290)
dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje
i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego
Gospodarka mieszkaniowa
412 685,00
Dochody bieżące w tym:
wpływy z różnych dochodów
Dochody majątkowe w tym:
412 685,00
wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz
412 685,00
ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 6208)
środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin),
powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane
z innych źródeł (§ 6298)
Działalność usługowa
Dochody bieżące w tym:
otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek
nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich po25 358,00
borem
Dochody bieżące w tym:
25 358,00
wpływy z różnych opłat
25 358,00
Różne rozliczenia
Dochody bieżące w tym:
część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 3 oraz
ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007)
Oświata i wychowanie
Dochody bieżące w tym:
wpływy z różnych dochodów
pozostałe odsetki (0922)

Zwiększenie
163 480,00
163 480,00
31 730,00

131 750,00
426 959,00
9 664,00
9 664,00
417 295,00
4 610,00

412 685,00
37 820,00
37 820,00
37 820,00

725 137,36
725 137,36
485 476,00

239 661,36
152 914,00
152 914,00
151 275,00
1 400,00
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dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 3 oraz
ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007)
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Dochody bieżące w tym:
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 3 oraz
ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007)
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 3 oraz
ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2009)
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Dochody bieżące w tym:
wpływy z różnych opłat
Dochody majątkowe w tym:
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz
ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 6208)
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Dochody bieżące w tym:
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji
rządowej
RAZEM w tym:
dochody bieżące
dochody majątkowe

Poz. 3495

239,00
239 661,36
239 661,36
230 364,00

9 297,36
387 500,00

45 981,00
45 981,00
45 981,00

387 500,00
387 500,00
60 000,00
60 000,00
60 000,00
1 065 204,36
265 019,36
800 185,00

1 612 291,36
1 031 516,36
580 775,00

Przewodniczący Rady
inż Jan Roman
Tabela nr 2
do Uchwały Nr XLII/486/2010
Rady Miejskiej w Bieczu
z dnia 26 sierpnia 2010 r.

Dział
600

Rozdz.
60013
60016

60017
630
63003
700
70005
710
71004
754
75478

Zmiana w wydatkach budżetu Gminy Biecz na 2010 rok
Wyszczególnienie
Zmniejszenia
Transport i łączność
40 250
Drogi publiczne wojewódzkie
Wydatki majątkowe
Drogi publiczne gminne
40 250
Wydatki bieżące
Wydatki majątkowe
40 250
Drogi wewnetrzne
Wydatki majątkowe
Turystyka
20 000
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
20 000
Wydatki majątkowe
20 000
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Wydatki bieżące
Działalność usługowa
Plany zagospodarowania przestrzennego
Wydatki bieżące
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Wydatki bieżące

Zwiększenia
583 730
172 000
172 000
380 000
180 000
200 000
31 730
31 730

14 274
14 274
14 274
37 820
37 820
37 820
22 000
22 000
22 000
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85278
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85395
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90002
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Obsługa długu publicznego
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
Wydatki bieżące
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
Wydatki bieżące
Wydatki majątkowe
Gimnazja
Wydatki bieżące
Pomoc społeczna
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Wydatki bieżące
Ośrodki pomocy społecznej
Wydatki bieżące
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Wydatki bieżące
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Pozostała działalność
Wydatki bieżące
Edukacyjna opieka wychowawcza
Świetlice szkolne
Wydatki bieżące
Gospodarka komunalna i ochrona przeciwpożarowa
Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska
Wydatki majątkowe
Gospodarka odpadami
Wydatki majątkowe
Oczyszczanie miast i wsi
Wydatki bieżące
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
Wydatki bieżące
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Wydatki bieżące
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Biblioteki
Wydatki bieżące
RAZEM w tym:
wydatki bieżące
wydatki majątkowe

Poz. 3495
150 000
150 000
70 500
70 500

150 000
516 990
252 154
252 154

70 500

22 000

264 836
264 836
69 389
23 639
23 639
45 750
45 750

22 000
22 000
39 389
39 389
39 389

814 000
250 000
250 000
464 000
464 000

1 400
1 400
1 400
62 623

42 000
42 000
20 623
20 623
100 000
100 000

1 006 139
161 389
844 750

95 000
95 000
95 000
1 553 226
1 149 496
403 730

Przewodniczący Rady
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Tabela nr 2.1
do Uchwały Nr XLII/486/2010
Rady Miejskiej w Bieczu
z dnia 26 sierpnia 2010 r.

Dział
600

Rozdz.
60016

700
70005

710
70005

754
75478

757
75702

801
80101

80110

852
85214

Zmiana w wydatkach bieżących budżetu Gminy Biecz na 2010 rok
Wyszczególnienie
Zmniejszenie
Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
Wydatki bieżące w tym:
1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:
1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Wydatki bieżące w tym:
1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:
1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
Działalność usługowa
Plany zagospodarowania przestrzennego
Wydatki bieżące w tym:
1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:
1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Wydatki bieżące w tym:
1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Obsługa długu publicznego
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
Wydatki bieżące w tym:
1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:
1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
Oświata i wychowanie
1 400
Szkoły podstawowe
840
Wydatki bieżące w tym:
840
1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:
1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
2. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
840
2. Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3
Gimnazja
560
Wydatki bieżące w tym:
560
1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:
1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
2. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
560
2. Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3
Pomoc społeczna
37 750
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emery12 000
talne i rentowe
Wydatki bieżące w tym:
12 000
1. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
12 000

Zwiększenie
180 000
180 000
180 000
180 000
180 000
14 274
14 274
14 274
14 274
14 274
37 820
37 820
37 820
37 820
37 820
22 000
22 000
22 000
22 000
22 000
150 000
150 000
150 000
150 000
150 000
518 390
252 994
252 994
252 514
252 514

480
265 396
265 396
264 476
264 476

920
85 139
35 639
35 639
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85219

85278

85295

853
85395

854
85401

900
90002

90004

90078
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2. Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Ośrodki pomocy społecznej
Wydatki bieżące w tym:
1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Wydatki bieżące w tym:
1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:
1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
Pozostała działalność
Wydatki bieżące w tym:
1. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
2. Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Pozostała działalność
Wydatki bieżące w tym:
1. Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Edukacyjna opieka wychowawcza
Świetlice szkolne
Wydatki bieżące w tym:
1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:
1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
2. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
Gospodarka komunalna i ochrona przeciwpożarowa
Oczyszczanie miast i wsi
Wydatki bieżące w tym:
1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:
1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
Wydatki bieżące w tym:
1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:
1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Wydatki bieżące w tym:
1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:
1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Biblioteki
Wydatki bieżące w tym:
1. Wydatki na dotacje na zadania bieżące
RAZEM

Poz. 3495
35 639
45 750
45 750
45 750
27 000
18 750
22 000
22 000
22 000
22 000
3 750
3 750
3 750

3 750
3 750
3 750

39 389
39 389
39 389
39 389

100 000

1 400
1 400
1 400
200
200
1 200
62 623
42 000
42 000
42 000
42 000
20 623
20 623
20 623
20 623

100 000
100 000
100 000
100 000

178 539

95 000
95 000
95 000
95 000
1 166 646
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Tabela nr 2.2
do Uchwały Nr XLII/486/2010
Rady Miejskiej w Bieczu
z dnia 26 sierpnia 2010 r.

Zmiana w wydatkach majątkowych budżetu Gminy Biecz na 2010 rok
WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział

Wyszczególnienie
Rozdział

600
60013

60016

60017

630
63003

801
80101

900
90001

90002

RAZEM

Transport i łączność
Drogi publiczne wojewódzkie
budowa odcinka chodnika
o długości ok. 225 mb w ciągu
DW nr 980 Jurków – Biecz w m.
Rożnowice
Drogi publiczne gminne
remont nawierzchni jezdni
i chodnika drogi gminnej
Racławice – Biecz K270014 oraz
budowa nowego odcinka
chodnika przy tej drodze”
w ramach „Narodowego
Programu Przebudowy Dróg
Lokalnych
budowa odcinka chodnika
w ciągu drogi gminnej Biecz Załawie
Drogi wewnętrzne
modernizacja dróg dojazdowych
Turystyka
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
Małopolski System Informacji
Turystycznej – adaptacja
pomieszczeń piwnic Ratusza
dla Punktu Informacji Turystycznej w Bieczu
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
budowa Zespołu Szkolno –
Przedszkolnego w Binarowej
wraz z salą gimnastyczną
w Binarowej
przyłącz gazowy do szkoły
w Binarowej
budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 1 w
Bieczu
Gospodarka komunalna
i ochrona przeciwpożarowa
Gospodarka ściekowa
i ochrona środowiska
porządkowanie gospodarki
wodno - ściekowej w zlewni rzeki
Ropy – budowa oczyszczalni
ścieków dla Gminy Biecz, budowa kanalizacji sanitarnej w m.:
Binarowa, Korczyna, Strzeszyn
oraz poprawa stanu zaopatrzenia
w wodę miasta Biecz
Gospodarka odpadami
wdrożenie systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Biecz

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Wydatki inwestycyjne na
programy finansowane ze
środków, o których mowa
Zmniejszenia Zwiększenia
Zmniejszenia Zwiększenia w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
w tym:
w tym:
ustawy o finansach
w tym:
w tym:
publicznych w tym:
Zmniejszenia Zwiększenia
w tym:
w tym:
40 250
403 730
40 250
403 730
172 000
172 000
172 000
40 250

200 000

40 250

Zmniejszenia Zwiększenia
w tym:
w tym:

172 000
40 250

200 000

40 250

200 000

200 000

31 730

31 730

31 730

31 730

20 000

20 000

0

20 000

20 000

20 000

0

20 000

20 000

20 000

0

20 000

0
0

52 400
52 400

88 600
88 600

18 100
18 100

70 500
70 500

70 500

18 100

52 400

52 400

8 100

8 100

10 000

10 000

714 000

714 000

714 000

250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

464 000

464 000

464 000

464 000

464 000

464 000

862 850

środki, o których mowa
w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
ustawy o finansach
publicznych

421 830

844 750

403 730

786 400

387 500

387 500
387 500
387 500
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Tabela nr 3
do Uchwały Nr XLII/486/2010
Rady Miejskiej w Bieczu
z dnia 26 sierpnia 2010 r.

Dochody z tytułu kar pieniężnych i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizacje
zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną na rok 2010.
Lp.
Wyszczególnienie
Dział Rozdział Dochody Wydatki
DOCHODY
1
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
900
120 856
1.1
Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej
90011
74 875
Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)
74 875
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat
1.2
90019
45 981
i kar za korzystanie ze środowiska
Wpływy z różnych opłat (§ 0690)
45 981
WYDATKI
3
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
900
120 856
3.1
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
90001
81 987
Realizacja zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących
3.1.1
81 987
ochronie środowiska i gospodarce wodnej w tym:
budowa oczyszczalni przydomowej w Sitnicy
30 000
budowa zespołów oczyszczających dla kanalizacji deszczowej
przy ul. Fuska, Grunwaldzkiej, Grodzkiej, Kazimierza Wielkiego
51 987
i Kolejowej w Bieczu – etap I ul. Kolejowa
3.2
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
90004
20 623
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządza3.2.1 nie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz
20 623
parków
3.3
Pozostała działalność
90095
18 246
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekolo3.3.1
10 000
gicznych
3.3.2 Wspieranie zadań przeciwdziałających zanieczyszczeniom
8 246
Przewodniczący Rady
inż Jan Roman
Tabela nr 4
do Uchwały Nr XLII/486/2010
Rady Miejskiej w Bieczu
z dnia 26 sierpnia 2010 r.
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne
Lp.

Program, jego cel
i zadania

Porządkowanie gospodarki wodno –
ściekowej w zlewni rzeki Ropy - budowa
oczyszczalni ścieków dla Gminy Biecz,
1 budowa kanalizacji sanitarnej
w m.:Binarowa, Korczyna, Strzeszyn
oraz poprawa zaopatrzenia w wodę
miasta Biecz
Wpłata składki na rzecz Zwiazku Gmin
Ziemi Gorlickiej na realizację programu
2 pn."Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gmin
Ziemi Gorlickiej"

Budowa budynku Zespołu Szkolno–
3 Przedszkolnego w Binarowej wraz z salą
gimnastyczną

Cel

Okres
Łączne
Realizator realizacji nakłady
programu finansowe

Limit wydatków w latach
2010

2011

Ochrona
środowiska

Urząd
Miejski
w Bieczu

2009 2011

9 250 000 4 350 000 4 760 000

Oszczędność
zapotrzebowania
na ciepło

Urząd
Miejski
w Bieczu

2008 2011

3 301 551 1 607 000 1 400 000

Podniesienie
jakości
kształcenia,
wyrównanie
szans
edukacyjnych
dla uczniów
wiejskich

Urząd
Miejski
w Bieczu

2007 2010

5 633 427 4 097 600 300 000

2012
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Modernizacja i wyposażenie Domu
Ludowego w Grudnej Kępskiej

Wzrost
atrakcyjności wsi

Rewitalizacja układu staromiejskiego
5 miasta Biecza dla rozwoju produktu
turystycznego - część I

Rozwój produktu
turystycznego

4

Wdrożenie systemu selektywnej zbiórki
6 odpadów komunalnych na terenie Gminy Biecz

Ochrona
środowiska

7

Porządkowanie gospodarki wodno –
ściekowej w zlewni rzeki Ropy

Ochrona
środowiska

8

Budowa kanalizacji sanitarnej
w miejscowości Libusza - Gmina Biecz

Ochrona
środowiska

Budowa budynku Domu Ludowego
z Remizą OSP w Bugaju wraz
9
z kotłownią gazową oraz zagospodarowanie terenu
Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa
Domu Ludowego wraz z adaptacją na
10
bibliotekę zlokalizowanego na działce nr
ew. 490 w m. Rożnowice

Wzrost
atrakcyjności wsi
Wzrost
atrakcyjności wsi

Urząd
Miejski
w Bieczu
Urząd
Miejski
w Bieczu
Urząd
Miejski
w Bieczu
Urząd
Miejski
w Bieczu
Urząd
Miejski
w Bieczu

Poz. 3495
2009 2010

685 000

605 000

2008 2013

11 601 000 5 899 992 5 200 000

2009 2011

2 706 000

2007 2012

17 831 453 102 300 7 542 227 10 057 686

2008 2012

21 040 750

Urząd
Miejski 2010-2011
w Bieczu

2 631 000

10 000

663 000

8 956 550 11 491 040

13 000

Urząd
Miejski 2010-2012 1 100 000 11 000
w Bieczu

650 000

489 000

600 000

Przewodniczący Rady
inż Jan Roman
Tabela nr 5
do Uchwały Nr XLII/486/2010
Rady Miejskiej w Bieczu
z dnia 26 sierpnia 2010 r.
Wydatki na programy zrealizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Lp. Program

1

2

Porządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w zlewni rzeki Ropy - budowa oczyszczalni
ścieków dla Gminy Biecz, budowa kanalizacji
sanitarnej w m.:Binarowa, Korczyna, Strzeszyn oraz poprawa zaopatrzenia w wodę
miasta Biecz
Budowa budynku Zespołu Szkolno– Przedszkolnego w Binarowej wraz z salą gimnastyczną

3

Modernizacja i wyposażenie Domu Ludowego
w Grudnej Kępskiej

4

Rewitalizacja układu staromiejskiego miasta
Biecza dla rozwoju produktu turystycznego część I

5

Wdrożenie systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Biecz

6

Porządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w zlewni rzeki Ropy

7

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Libusza - Gmina Biecz

8

Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Wysokość wydatków
w roku 2010
Środki,
o których
Okres
Łączne
mowa
Realizator realizacji nakłady
Środki
w art.. 5
programu finansowe
własne
ust. 1 pkt 2
i 3 ustawy
o finansach
publicznych
4 350 000
Urząd
Miejski
w Bieczu
Urząd
Miejski
w Bieczu
Urząd
Miejski
w Bieczu
Urząd
Miejski
w Bieczu
Urząd
Miejski
w Bieczu
Urząd
Miejski
w Bieczu
Urząd
Miejski
w Bieczu
Miejsko-

2009 2011

9 250 000

2007 2010

5 633 427

2009 2010

685 000

2008 2013

11 601 000

Wysokość
wydatków
w roku
2011

4 760 000

4 350 000

4 097 600
1 097 600

300 000

3 000 000

605 000
192 315

412 685

5 899 992
2 785 231

5 200 000

3 114 761
2 631 000

2009 -2011 2 706 000
102 300

2007 2012

17 831 453

2008 2012

21 040 750

2010 -

845 861

95 333

6 967
10 000

3 000

7 542 227

8 956 550

7 000
281 954

281 854
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Gminny
2012
Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Bieczu
Urząd
Miejski
2010-2011 663 000
w Bieczu

Budowa budynku Domu Ludowego z Remizą
OSP w Bugaju wraz z kotłownią gazową oraz
zagospodarowanie terenu
Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa Domu
Urząd
Ludowego wraz z adaptacją na bibliotekę
Miejski
10
zlokalizowanego na działce nr ew. 490 w m.
w Bieczu
Rożnowice
9

2010-2012 1 100 000

Poz. 3495

39 389

242 565

13 000

650 000

11 000

489 000

13 000

11 000

Przewodniczący Rady
inż Jan Roman
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Tabela nr 6
do Uchwały Nr XLII/486/2010
Rady Miejskiej w Bieczu
z dnia 26 sierpnia 2010 r.

PROGNOZA DŁUGU PUBLICZNEGO NA LATA 2010 – 2019
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Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XLII/486/2010
Rady Miejskiej w Bieczu
z dnia 26 sierpnia 2010 r.

Zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Biecz.
Dz.

Rozdz.

Treść

Zwiększenia

92116

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Biblioteki

95 000
95 000

921

Rodzaj dotacji
z budżetu

dotacja
podmiotowa

Dla jednostek
sektora
finansów
publicznych
95 000
95 000
95 000

Przewodniczący Rady
inż Jan Roman
3495

3496
3496

UCHWAŁA NR XLII/487/2010
RADY MIEJSKIEJ W BIECZU
z dnia 26 sierpnia 2010 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku
leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
3) w sołectwie Głęboka - Pan Franciszek Krupa,
Na podstawie art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia
4) w sołectwie Grudna Kępska - Pan Władysław Przyby1991 roku podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010r.
cień,
Nr 95, poz. 613), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada
5)
w sołectwie Korczyna - Pani Zofia Patrzyk,
1984 roku o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 r. Nr 136,
6)
w sołectwie Libusza - Pani Bożena Woźniak,
poz. 969 ze zm.) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 paź7)
w sołectwie Racławice - Pani Elżbieta Bajorek,
dziernika 2002 roku o podatku leśnym (Dz.U. z 2002 r.
8)
w sołectwie Rożnowice - Pani Stefania Duran,
Nr 200, poz. 1682 ze zm.) Rada Miejska w Bieczu uchwa9)
w sołectwie Sitnica - Pan Józef Kural,
la, co następuje:
10) w sołectwie Strzeszyn - Pan Marian Kalisz."
§ 1. W uchwale Nr XXI/219/2008 Rady Miejskiej
§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi
w Bieczu z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie zarząBiecza.
dzenia poboru podatku od nieruchomności, podatku
rolnego oraz podatku leśnego w drodze inkasa, określe§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
nia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso §2
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
otrzymuje brzmienie:
Małopolskiego.
"§2. Na inkasentów podatków, o których mowa
w §1 wyznacza się:

Przewodniczący Rady
inż Jan Roman

1) w sołectwie Binarowa - Pani Ewa Bochnia,
2) w sołectwie Bugaj - Pan Marcin Laszkiewicz,
3496

3497
3497

UCHWAŁA NR LIII/611/10
RADY GMINY CZERNICHÓW
z dnia 26 lipca 2010 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych
i niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
i niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakresu
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystania para8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.
graf 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) art. 90 ust.
4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.),
Rada Gminy Czernichów uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale nr L/595/10 Rady Gminy Czernichów z dnia 30 kwietnia 2010 roku w sprawie ustalenia
trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych

„1. Przedszkola niepubliczne, o których mowa w § 1
pkt 2, otrzymują na każdego ucznia z budżetu gminy Czernichów dotację w wysokości równej 75% ustalonych
w budżecie gminy Czernichów wydatków bieżących, ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na
jednego ucznia, z zastrzeżeniem ust. 2.”

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 467

– 29349 –

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Czernichów.

Poz. 3497,3498

Małopolskiego i ma zastosowanie począwszy od dnia
1 września 2010 r.

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

Przewodniczący Rady
Jacek Podgórski

3497

3498
3498

UCHWAŁA NR LIV/622/10
RADY GMINY CZERNICHÓW
z dnia 27 sierpnia 2010 r.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2010.
następującej zmiany: Załącznik nr 9 „limity wydatków
na wieloletnie programy inwestycyjne lata 2010-2013”
otrzymuje brzmienie załącznika do niniejszej uchwały.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz
art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240)
art. 166 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 z późn.zm.)
w związku z art. 121 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn.zm.) Rada
Gminy Czernichów uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XLIV/553/09 Rady Gminy Czernichów z dnia 18 grudnia 2009 r. - Uchwała Budżetowa
Gminy Czernichów na rok 2010 z późn. zm. dokonuje się

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Czernichów.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Czernichów.
Przewodniczący Rady
Jacek Podgórski

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 467

– 29350 –

Poz. 3498
Załącznik
do Uchwały Nr LIV/622/10
Rady Gminy Czernichów
z dnia 27 sierpnia 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 467

– 29351 –

Poz. 3498

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 467

– 29352 –

Poz. 3498

Przewodniczący Rady
Jacek Podgórski
3498

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 467

– 29353 –

Poz. 3499

3499
3499

UCHWAŁA NR LIV/623/10
RADY GMINY CZERNICHÓW
z dnia 27 sierpnia 2010 r.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2010.
2) plan wydatków zwiększa się o kwotę 35 700 zł, w tym:
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
wydatki bieżące o kwotę 35 700 zł, zgodnie z załączni8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
kiem nr 2 do niniejszej uchwały.
Dz. U. z 2001 r., 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.
Nr 157 poz. 1240 z późn.zm.) Rada Gminy Czernichów
uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XLIV/553/09 Rady Gminy Czernichów z dnia 18 grudnia 2009 r. - Uchwała Budżetowa
Gminy Czernichów na rok 2010 z późniejszymi zmianami, dokonuje się następujących zmian:
1) plan dochodów zwiększa się o kwotę 35 700 zł, w tym:
dochody bieżące o kwotę 35 700 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Czernichów.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Czernichów.
Przewodniczący Rady
Jacek Podgórski

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr LIV/623/10
Rady Gminy Czernichów
z dnia 27 sierpnia 2010 r.

Dział
854

Plan dochodów budżetu gminy Czernichów na rok 2010.
Wyszczególnienie
Edukacyjna opieka wychowawcza
Dochody bieżące
w tym:
- odpłatność za pobyt uczniów klas V w ośrodku wypoczynkowym w ramach organizacji
„Zielone Szkoły”
Ogółem dochody

Zwiększenia
35 700
35 700
35 700
35 700

Przewodniczący Rady
Jacek Podgórski
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr LIV/623/10
Rady Gminy Czernichów
z dnia 27 sierpnia 2010 r.

Dział
854

Rozdział
85412

Plan wydatków budżetu gminy Czernichów na rok 2010.
Wyszczególnienie
Edukacyjna opieka wychowawcza
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej,
a także szkolenia młodzieży
Wydatki bieżące
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
Ogółem wydatki

Zwiększenia
35 700
35 700
35 700
35 700
35 700
35 700

Przewodniczący Rady
Jacek Podgórski
3499

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 467

– 29354 –

Poz. 3500,3501

3500
3500

UCHWAŁA NR LIV/624/10
RADY GMINY CZERNICHÓW
z dnia 27 sierpnia 2010 r.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2010.
2) plan wydatków zwiększa się o kwotę 30 340 zł, w tym:
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
wydatki bieżące o kwotę 30 340 zł, zgodnie z załączni8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
kiem nr 2 do niniejszej uchwały.
Dz. U. z 2001 r., 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.
Nr 157 poz. 1240 z późn.zm.) Rada Gminy Czernichów
uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XLIV/553/09 Rady Gminy Czernichów z dnia 18 grudnia 2009 r. - Uchwała Budżetowa
Gminy Czernichów na rok 2010 z późniejszymi zmianami, dokonuje się następujących zmian:

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Czernichów.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Czernichów.

1) plan dochodów zwiększa się o kwotę 30 340 zł, w tym:
dochody bieżące o kwotę 30 340 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

Przewodniczący Rady
Jacek Podgórski

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr LIV/624/10
Rady Gminy Czernichów
z dnia 27 sierpnia 2010 r.

Dział
600

Plan dochodów budżetu gminy Czernichów na rok 2010.
Wyszczególnienie
Transport i łączność
Dochody bieżące
w tym:
- środki Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych
Ogółem dochody

Zwiększenia
30 340
30 340
30 340
30 340
Przewodniczący Rady
Jacek Podgórski
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr LIV/624/10
Rady Gminy Czernichów
z dnia 27 sierpnia 2010 r.

Dział
600

Rozdział
60017

Plan wydatków budżetu gminy Czernichów na rok 2010.
Wyszczególnienie
Transport i łączność
Drogi wewnętrzne
Wydatki bieżące
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
Ogółem wydatki

Zwiększenia
30 340
30 340
30 340
30 340
30 340
30 340

Przewodniczący Rady
Jacek Podgórski
3500

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 467

– 29355 –

Poz. 3501

3501
3501

UCHWAŁA NR LIV/628/10
RADY GMINY CZERNICHÓW
z dnia 27 sierpnia 2010 r.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2010.
2) Plan wydatków zwiększa się o kwotę 18 861 zł, w tym:
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
wydatki bieżące o kwotę 18 861 zł, zgodnie z załączni8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
kiem nr 2 do niniejszej uchwały.
Dz. U. z 2001 r. 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.
Nr 157 poz. 1240 z późn.zm.) Rada Gminy Czernichów
uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XLIV/553/09 Rady Gminy Czernichów z dnia 18 grudnia 2009 r. - Uchwała Budżetowa
Gminy Czernichów na rok 2010 z późniejszymi zmianami, dokonuje się następujących zmian:

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Czernichów.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Czernichów.

1) Plan dochodów zwiększa się o kwotę 18 861 zł, w tym:
dochody bieżące o kwotę 18 861 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady
Jacek Podgórski

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr LIV/628/10
Rady Gminy Czernichów
z dnia 27 sierpnia 2010 r.

Dział
801

Plan dochodów budżetu gminy Czernichów na rok 2010.
Wyszczególnienie
Oświata i wychowanie
Dochody bieżące, w tym:
 odszkodowanie za zniszczone mienie w budynku ZPO w Kamieniu,
 odszkodowanie za zniszczone mienie w budynku ZPO w Wołowicach
Ogółem dochody

Zwiększenia
18 861
18 861
4 775
14 086
18 861
Przewodniczący Rady
Jacek Podgórski
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr LIV/628/10
Rady Gminy Czernichów
z dnia 27 sierpnia 2010 r.

Dział
801

Rozdział
80101

80178

Plan wydatków budżetu gminy Czernichów na rok 2010.
Wyszczególnienie
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
Wydatki bieżące, w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:
1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Wydatki bieżące, w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:
1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
Ogółem wydatki

Zwiększenia
18 861
4 775
4 775
4 775
4 775
14 086
14 086
14 086
14 086
18 861

Przewodniczący Rady
Jacek Podgórski
3501

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 467

– 29356 –

Poz. 3502

3502
3502

UCHWAŁA NR XXXVII/335/2010
RADY GMINY GRYBÓW
z dnia 26 sierpnia 2010 r.
w sprawie zmiany w budżecie i Uchwały Budżetowej Gminy Grybów na 2010 rok.
chodów z tytułu kar pienieżnych i opłat za gospodarcze
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
korzystanie ze środowsika i wydatki na realizację zadań
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodna
Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 211,
na 2010 rok " otrzymuje nowe brzmienie jak w załączniart. 212, art. 237 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
ku Nr 4.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn.
zm.) Rada Gminy Grybów uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy na
2010 rok o kwotę 63.294,15 zł jak w załączniku Nr 1.
2. Dochody ogółem budżetu Gminy po zmianach
wynoszą 68.855.840,02 zł, w tym:
1) Dochody bieżące - 63.693.406,04 zł;
2) Dochody majątkowe - 5.162.433,98 zł.

§ 5. W Uchwale Budżetowej Gminy Grybów na
2010 rok Nr XXXII/289/2009 Rady Gminy Grybów
z 30 grudnia dokonuje się następujących zmian:
1. Załącznik Nr 9 - limity wydatków na wieloletnie
programy inwestycyjne otrzymuje brzmienie jak w załącziku Nr 5.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na
2010 rok o kwotę 63.294,15 zł, jak w załączniku Nr 2.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Grybów do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją wieloletnich
programów w kwotach dla poszczególnych lat programu jak w załączniku Nr 5.

2. Wydatki budżetu Gminy ogółem po zmianach
wynoszą 73.571.681,65 zł, w tym:

§ 6. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się
Wójtowi Gminy Grybów.

1) Wydatki bieżące - 55.336.213,10 zł;
2) Wydatki majątkowe - 18.235.468,55 zł.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz w Biuletynie Informacji
Publicznej Gminy Grybów.

§ 3. Dokonuje się zwiększeń planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2010 roku jak
w załączniku Nr 3.
§ 4. Załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej Gminy
Grybów na 2010 rok Nr XXXII/289/2009 Rady Gminy
Grybów z dnia 30 grudnia 2009 roku -" zestawienie do-

Przewodniczący Rady Gminy
Antoni Poręba

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXVII/335/2010
Rady Gminy Grybów
z dnia 26 sierpnia 2010 r.

Lp.
1
1

Dział
2

§
3

756

0460
0690
0910
2

801

0750

0830
0920
0929
0970

DOCHODY BUDŻETU GMINY GRYBÓW NA 2010 ROK
Nazwa
Zmniejszenia ( - )
4
5
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
a) dochody bieżące w tym:
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
Wpływy z różnych opłat
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
Oświata i wychowanie
a) dochody bieżące w tym:
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów
o podobnym charakterze
Wpływy z usług
Pozostałe odsetki
Pozostałe odsetki
Wpływy z różnych dochodów
RAZEM:

Zwiększenia ( + )
6
10 000,00
10 000,00
6 420,80
88,00
3 491,20
53 294,15
53 294,15

18 265,00

28 560,00
300,00
169,15
6 000,00
63 294,15

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 467

– 29357 –

Poz. 3502

w tym:
- dochody bieżące:/ zł /
- dochody majątkowe:/ zł /

63 294,15
0,00
Przewodniczący Rady Gminy
Antoni Poręba
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXVII/335/2010
Rady Gminy Grybów
z dnia 26 sierpnia 2010 r.

Lp
1

Dział
600

Rozdział
60014

60078

2

801
80101

80110

80148

3

900
90001

90078

4

926
92605

WYDATKI BUDŻETU GMINY GRYBÓW NA 2010 ROK
Treść
Zmniejszenia ( - )
Transport i łączność
Drogi publiczne powiatowe
b) wydatki majątkowe
- inwestycje i zakupy inwestycyjne
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
b) wydatki majątkowe
- inwestycje i zakupy inwestycyjne
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
a) wydatki bieżące w tym:
1. wydatki jednostek budżetowych,w tym:
1.1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Gimnazja
a) wydatki bieżące w tym:
1. wydatki jednostek budżetowych,w tym:
1.1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Stołówki szkolne i przedszkolne
a) wydatki bieżące w tym:
1. wydatki jednostek budżetowych,w tym:
1.1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
800 000,00
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
800 000,00
b) wydatki majątkowe
800 000,00
- inwestycje i zakupy inwestycyjne
800 000,00
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
a) wydatki bieżące w tym:
- dotacje na zadania bieżące
Kultura fizyczna i sport
3 000,00
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
3 000,00
a) wydatki bieżące w tym:
3 000,00
1. wydatki jednostek budżetowych,w tym:
3 000,00
1.1. wydatki związane z realizacją ich statuto3 000,00
wych zadań
RAZEM:
803 000,00
w tym:
- wydatki bieżące:/ zł /
3 000,00
- wydatki majątkowe:/ zł /
800 000,00

Zwiększenia ( + )
800 000,00
200 000,00
200 000,00
200 000,00
600 000,00
600 000,00
600 000,00
56 294,15
18 869,15
18 869,15
18 869,15
18 869,15
9 425,00
9 425,00
9 425,00
9 425,00
28 000,00
28 000,00
28 000,00
28 000,00
10 000,00

10 000,00
10 000,00
10 000,00

866 294,15
66 294,15
800 000,00

Przewodniczący Rady Gminy
Antoni Poręba
Załącznik nr 2.1
do Uchwały Nr XXXVII/335/2010
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Rady Gminy Grybów
z dnia 26 sierpnia 2010 r.

Wydatki majątkowe budżetu gminy w 2010 roku.
Lp

Nazwa zadania

I Wydatki na finansowanie inwestycji
1 Zaopatrzenie mieszkańców wsi w wodę
w tym: prace projektowe związane
z budową wodociągów
2 Budowa ciągów pieszych przy drodze
wojewódzkiej w miejscowościFlorynka
i – udzielenie pomocy finansowej dla
samorządu województwa
3 Opracowanie projektu budowlanego
budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Florynka
4 Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 991
5 Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Binczarowa,
Stróże - udzielenie pomocy finansowej
dla powiatu
6 Opracowanie dokumentacji projektowej
dla zadania pn. Budowa chodnika
w ciągu drogi powiatowej
w miejscowości Binczarowa, Stróże –
udzielenie pomocy rzeczowej dla powiatu
7 Wykonanie nawierzchni bitumicznej
i betonowej na drogach gminnych
8 Budowa mostu w Chodorowej
9 Budowa parkingu ul. Cmentarna udzielenie pomocy finansowej dla miasta Grybów
10 Budowa kładki pieszej w Kąclowej –
usuwanie skutków powodzi
11 Wykonanie nawierzchni betonowej usuwanie skutków powodzi
12 Odbudowa mostów i dróg po powodzi
13 Rozbudowa parkingu i ogrodzenia przy
Urzędzie Gminy
14 Wykonanie elewacji budynku remizy
OSP w Wawrzce
15 Wykonanie parkingu wraz z boiskiem
sportowym przy Szkole Podstawowej
w Wawrzce
16 Modernizacja ogrodzenia przy ZSP
w Stróżach
17 Budowa parkingu przy ZSP w Stróżach
18 Przebudowa kotłowni gazowej w szkole
podstawowej w Gródku
19 Remont budynku Przedszkola
w Kąclowej -roboty instalacyjne, wodno-kanalizacyjne, wykończeniowe
20 Budowa Ośrodka Zdrowia we Florynce
21 Adaptacja pomieszczeń na DPS w Białej
Niżnej- roboty wykończeniowe
i instalacje
22 Budowa oczyszczalni ściekóww miejscowościStróże

Dział Rozdział

Kwoty

Zmniejszenia Zwiększenia

17 904 457,55 800 000,00

Ogółem
po zmianach

800 000,00 17 904 457,55

010

01010

497 600,00

497 600,00

600

60013

250 000,00

250 000,00

600

60013

51 240,00

51 240,00

600

60013

100 000,00

100 000,00

600

60014

300 000,00

600

60014

57 340,00

57 340,00

600

60016

2 670 000,00

2 670 000,00

600

60016

200 000,00

200 000,00

600

60016

8 000,00

8 000,00

600

60078

675 500,00

675 500,00

600

60078

124 500,00

600

60078

3 150 000,00

3 150 000,00

750

75023

100 000,00

100 000,00

754

75412

20 000,00

20 000,00

801

80101

110 000,00

110 000,00

801

80101

18 500,00

18 500,00

801

80101

30 000,00

30 000,00

801

80101

70 000,00

70 000,00

801

80104

232 464,00

232 464,00

851

85195

350 000,00

350 000,00

852

85202

950 728,78

950 728,78

900

90001

4 005 618,77

4 005 618,77

200 000,00

600 000,00

500 000,00

724 500,00
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23 Uporządkowanie gospodarki ściekowej
w miejscowości Ptaszkowa i Cieniawa
24 Uporządkowanie gospodarki ściekowejw miejscowości Biała Niżna i Stróże
25 Prace projektowe sieci kanalizacyjnych
w miejscowościach objętych aglomeracją Biała Niżna - Stróże
26 Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż
drogi w miejscowości Cieniawa
27 Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Stróże
28 Opracowanie projektu wykonawczego –
usuwanie skutków powodzi – Potok
Sudoł – udzielenie pomocy finansowej
29 Wykonanie prac projektowych dla zadania pn. „Gminny Plac Targowy”
w Białej Niżnej, rozpoczęcie prac inwestycyjnych
30 Rozbudowa bazy sportowej
i rekreacyjnej
31 Wykonanie oświetlenia boiska sportowego w Cieniawie
32 Wykonanie podestu na boisku sportowym w Cieniawie
II Wydatki na zakupy inwestycyjne
1 Agregat prądotwórczy dla ZWiK
2 Agregat prądotwórczy dla ZWiK
3 Zakup wiat przystankowych
4 Zakup sprzętu komputerowego, oprzyrządowania i oprogramowania dla
Urzędu Gminy
5 Zakup gruntów
6 Zakup drukarki do realizacji projektu
"Okienko"
7 Plac zabaw - ZSP w Stróżach
8 Monitoring - SP w Cieniawej
9 Zakup sprzętu komputerowego, oprzyrządowania i oprogramowania dla
GZEAS
10 Zakup samochodu pożarniczego dla
OSP Krużlowa Wyżna
11 Zakup patelni i piecyka elektrycznego
dla stołówek szkolnych
12 Zakup oprogramowania komputerowego
Ogółem

– 29359 –
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900

90001

786 922,00

900

90001

2 120 720,00

900

90001

150 000,00

900

90015

234 246,00

234 246,00

900

90015

18 300,00

18 300,00

900

90078

29 978,00

29 978,00

900

90095

104 800,00

104 800,00

926

92601

450 000,00

450 000,00

926

92605

25 000,00

25 000,00

926

92605

13 000,00

13 000,00

400
010
600

40002
01010
60095

331 011,00
8 000,00
8 000,00
46 116,00

331 011,00
8 000,00
8 000,00
46 116,00

750

75023

20 000,00

20 000,00

700

70005

80 000,00

80 000,00

801

80101

4 000,00

4 000,00

801
801

80101
80101

32 000,00
4 000,00

32 000,00
4 000,00

801

80114

15 000,00

15 000,00

754

75412

100 000,00

100 000,00

852

85295

10 000,00

10 000,00

900

90001

3 895,00

3 895,00

650 000,00

136 922,00
2 120 720,00

150 000,00

18 235 468,55 800 000,00

0,00

800 000,00 18 235 468,55
Przewodniczący Rady Gminy
Antoni Poręba
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Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXVII/335/2010
Rady Gminy Grybów
z dnia 26 sierpnia 2010 r.

Dział
1
600

900

Zwiększenie planowych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Grybów na 2010 rok
dla jedostek
sektora
Rozdział
Nazwa
Rodzaj dotacji z budżetu
finansów
publicznych
2
3
4
5
Transport i łączność
200 000,00
60014
Drogi publiczne po200 000,00
wiatowe
Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofi200 000,00
nansowanie własnych zadań inwestycyjnych
i zakupów inwestycyjnych
Gospodarka komunalna i ochrona śro10 000,00
dowiska
Usuwanie skutków
10 000,00
90078
klęsk żywiołowych
Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofi10 000,00
nansowanie własnych zadań bieżących
Razem
210 000,00
Przewodniczący Rady Gminy
Antoni Poręba
Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXXVII/335/2010
Rady Gminy Grybów
z dnia 26 sierpnia 2010 r.

Dochody z tytułu kar pienięznych za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację
zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną na 2010 rok.
Lp.
Wyszczególnienie
Dział Rozdział
Dochody
Wydatki
1
2
3
4
5
6
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od
1
innych jedostek nie posiadających osobowości
756
210 000,00
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jed1.1
nostek samorządu terytorialnego na podstawie
75618
210 000,00
ustaw
1.1.1
Wpływy z różnych opłat
210 000,00
2
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
900
922 846,27
2.1
Oczyszczanie miast i wsi
90003
550 000,00
2.1.1
Wpływy z usług
550 000,00
2.1.2
Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej
90011
372 846,27
2.1.3
Wpływy z różnych dochodów
372 846,27
3
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
900
1 132 846,27
Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie
3.1
Grybów - budowa kanalizacji w miejscowościach
90001
550 000,00
Biała Niżna i Stróże
Organizacja systemu odbioru odpadów komunalnych w tym niebezpiecznych, zbieranych selektywnie
przez W odpowiedzi właścicieli nieruchomości poło3.1.1
żonych na terenie gminy oraz zakup i remont konte90003
332 846,27
nerów na odpady stałe i aktualizacji gminnego planu
gospodarowania odpadami i programu ochrony
środowiska, akcja sprzątania świata

Dziennik Urzędowy
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Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
Dofinansowanie kosztów związanych z zakupem
i montażem kolektorów słonecznych
Ogółem

Poz. 3502,3503
90005

250 000,00
250 000,00
1 132 846,27

1 132 846,27

Przewodniczący Rady Gminy
Antoni Poręba
Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXXVII/335/2010
Rady Gminy Grybów
z dnia 26 sierpnia 2010 r.

Lp.
1
1

2

3

4

5

6

7

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne
Jedostka
Wysokość
Okres
Łączne
Program-jego cel
organizacyjna
wydatków
realizacji
nakłady
i zadanie
realizaująca
w roku
programu finansowe
program
2010
2
3
4
5
6
Budowa oczyszczalni ścieków
ZWiK
2009-2011 8 042 646,63 4 005 618,77
w miejscowości Stóże
Prace projektowe sieci kanalizacyjnej w miejscowościach
ZWiK
2010-2012 2 000 000,00 150 000,00
objete aglomeracją Biała Niżna
- Stóże
Uporządkowanie gospodarki
ściekowej w miejscowości
ZWiK
2010-2012 4 222 000,00 686 922,00
Ptaszkowa - Cieniawa
Zbiorowe zaopatrzenie mieszkańców wsi w wodę
w aglomeracji Biała Nizna Urząd Gminy 2010-2012
592 000,00 200 000,00
Stróże w miejscowości Biała
Niżna, Polna, Siołkowa
i Wyskitna
Zbiorowe zaopatrzenie mieszkańców wsi w wodę
705 600,00 305 600,00
w miejscowościach Florynka, Urząd Gminy 2010-2012
Stara Wieś, Krużlowa Wyżna,
Krużlowa Niżna i Ptaszkowa
Dom Pomocy Społecznej
Urząd Gminy 2008-2011 2 448 085,92 750 728,78
Budowa chodnika przy drodze
powiatowej w miejscowości
Binczarowa, Stróże - udzieleUrząd Gminy 2010-2011
750 000,00 500 000,00
nie pomocy finansowej dla
powiatu
Razem
18 760 332,55 6 598 869,55

Wysokość
wydatków
w roku
2011
7

Wysokość
wydatków
w roku
2012
8

1 602 247,50

1 000 000,00

850 000,00

1 535 078,00 2 000 000,00

200 000,00

192 000,00

200 000,00

200 000,00

357 171,22

250 000,00

5 144 496,72 3 242 000,00

Przewodniczący Rady Gminy
Antoni Poręba
3502

3503
3503

UCHWAŁA NR LVI / 339 /2010
RADY GMINY JABŁONKA
z dnia 13 sierpnia 2010 r.
w sprawie : zmiany uchwały budżetowej Gminy Jabłonka na rok 2010 Nr XLVII/288/2010 Rady Gminy Jabłonka
z dnia 16 stycznia 2010 roku.
poz. 1240) oraz art. 166 ustawy z dnia 30 czerwca
na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia
2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249,
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedpoz. 2104 z późn. zm) w związku z art. 121 ust. 4 ustawy
nolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm),
z dnia 27 sierpnia 2009 roku - przepisy wprowadzające
art.211, art.212 i art. 237 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia
ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,
2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157,
poz. 1241 z późn.zm.)

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 467
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RADA GMINY JABŁONKA uchwala co następuje:
§ 1. 1. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Jabłonka na rok 2010 o kwotę 722.000 zł, a zmniejsza sie
wydatki budżetu Gminy Jabłonka o kwotę 12.000 zł szczegółowość zmian przedstawia załącznik Nr 1
do niniejszej uchwały.
--

Zmiany wydatków obejmują: zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 722.000 zł,
a zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę
12.000 zł - szczegółowość zmian przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. W wyniku dokonanych zmian w wydatkach budżetu Gminy Jabłonka zmianie ulega deficyt budżetu
Gminy i zwiększa się o kwotę 710.000 zł. Źródełm pokrycia zwiększonego deficytu budżetu jest planowany
do zaciągnięcia kredyt. Załącznik Nr 3 (Przychody i rozchody budżetu na rok 2010) do uchwały budżetowej na
rok 2010 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 6 do
uchwały budżetowej na rok 2010, który po zmianach
otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej
uchwały.
§ 2. 1. Po dokonanych zmianach wydatki budżetu
Gminy Jabłonka na rok 2010 wynoszą ogółem:
68.737.708,35zł w tym:
-wydatki bieżące - 37.300.585,23 zł w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych - 28.725.677,48 zł
w tym:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 18.813.880,30 zł
b) wydatki na realizację ich zadań statutowych 9.911.797,18 zł

Poz. 3503

2) dotacje na zadania bieżące - 901.500 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 7.022.567,55 zł
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w ar. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części
związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego - 299.477,20 zł
5) obsługę długu samorządu terytorialnego - 351.363 zł
-wydatki majątkowe - 31.437.123,12 zł w tym:
wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 31.437.123,12 zł w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.
5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją
zadań jednostki samorządu terytorialnego 14.117.762,15 zł.
§ 3. W uchwale budżetowej Gminy Jabłonka na rok
2010 Nr XL VII/288/2010 Rady Gminy Jabłonka z dnia
16 stycznia 2010 roku wprowadza się następujące zmiany:
1. W § 3 ust. 3 ustala się limit zobowiązań z tytułu
kredytów i pożyczek zaciąganych na:
--

sfinansowanie planowanego deficytu budżetu
Gminy na kwotę 6.267.669,74 zł.

2. Załącznik Nr 12 (Prognoza długu publicznego
Gminy Jabłonka na rok 2010 ) otrzymuje brzmienie jak
załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Jabłonka.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Jabłonka
mgr inż. Eugeniusz Moniak
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Załącznik nr 1
do Uchwały Nr LVI / 339 /2010
Rady Gminy Jabłonka
z dnia 13 sierpnia 2010 r.

Dział
700

801

926

Rozdział

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Jabłonka na rok 2010
Treść
Zwiększenie

GOSPODARKA MIESZKANIOWA
70005
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
W tym:
b)wydatki majątkowe
OŚWIATA I WYCHOWANIE
80104
przedszkola
W tym:
b)wydatki majątkowe
KULTURA FIZYCZNA I SPORT
92601 obiekty sportowe
W tym:
b)wydatki majątkowe
Razem wydatki
W tym:
b)wydatki majątkowe

Zmniejszenie
12 000,00 zł
12 000,00 zł
12 000,00 zł

12 000,00 zł
12 000,00 zł
12 000,00 zł
710 000,00 zł
710 000,00 zł
710 000,00 zł
722 000,00 zł

12 000,00 zł

722 000,00 zł

12 000,00 zł

Przewodniczący Rady Gminy Jabłonka
mgr inż. Eugeniusz Moniak
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr LVI / 339 /2010
Rady Gminy Jabłonka
z dnia 13 sierpnia 2010 r.
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY JABŁONKA NA ROK 2010
DZIAŁ ROZDZIAŁ

TREŚĆ

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
60013 Drogi publiczne wojewódzkie
W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne
1)Kontynuowanie budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej na odcinku w Zubrzycy Górnej
2) Kontynuowanie budowy chodnika przy drodze
wojewódzkiej na odcinku w Zubrzycy Dolnej
3)dofinansowanie modernizacji drogi wojewódzkiej Nr 957 umowa z roku 2009 Jabłonka Piekielnik
4)modernizacja drogi wojewódzkiej Nr 957 etap
I od Białki do Nowego Targu umowa z roku 2008 –
dofinansowanie inwestycji
60014 Drogi publiczne powiatowe
W tym inwestycje i zakupy inwestycyjne
Dofinansowanie kosztów przebudowy drogi powiatowej Nr k 1675 we wsi Lipnica Mała
współfinansowanie remontu drogi K1677 na
odcinku Zubrzyca Górna – Bystra Sidzina
60016 Drogi publiczne gminne
W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne
1)wykonanie remontu drogi ul.3-go Maja
w Jabłonce oraz projekt budowy chodnika
2)poszerzenie drogi do kompleksu oświatowego
ul.P.Jabłońskiego
3)projekt mostu na Wyrtelówkę
4)budowa mostu na stadion sportowy
w Jabłonce – Kaniówka

Zwiększenie

Zmniejszenie Plan
po zmianach
4 295 336,00 zł
1 069 938,00 zł
613 000,00 zł

300 000,00 zł
80 133,00 zł

76 805,00 zł

800 000,00 zł
500 000,00 zł
300 000,00 zł
2 385 398,00 zł
140 000,00 zł
770 998,00 zł
50 000,00 zł
50 000,00 zł
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5)budowa drogi ul.Spółdzielców w Jabłonce
modernizacja i przebudowa
6)projekt mostu do Żurków w Lipnicy Małej
7)projekt mostu do Piosków w Zubrzycy Górnej
8)zakup konstrukcji stalowej na budowę mostu
łączącego rolę Sołtystwa z Zawodą
9)budowa drogi do oczyszczalni ścieków
w Chyżnem
10)remont mostu na Zabórz w Zubrzycy Górnej
11)projekt na budowę przepustu do Pana Marty
w Orawce
60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
W tym inwestycje i zakupy inwestycyjne
2) dotacja celowa dla powodzian – pomoc dla
Gminy Wilków i Gminy Lanckorona
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne
1)regulacje własności gruntów pod obiektami
komunalnymi
2)remont
budynku
naplacu
dworcowym
w Jabłonce
3)budowa Centrum Kultury Górnej Orawy –
Orawska Biblioteka Publiczna w Jabłonce
W tym:wydatki na programy finansowane
z udziałem środków o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt. 2I 3, w części związanej z realizacją
zadań jednostki samorządu terytorialnego
4)budowa centrum Kultury Górnej Orawy –
Orawskie Centrum Kulturyw Jabłonce
W tym:wydatki na programy finansowane
z udziałem środków o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt. 2I 3, w części związanej z realizacją
zadań jednostki samorządu terytorialnego
5) budowa garaży dla potrzeb Zakładu Usług
Komunalnych przy lecznicy zwierząt w Jabłonce
6)modernizacja wiat przystankowych
7)poprawa dostępności usług ochrony zdrowia
poprzez budowę infrastruktury w Jabłonce –
kontynuacja budowy
70095 Pozostała działalność
W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne
1)budowa
społeczeństwa
informacyjnego
w Gminie Jabłonka
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
75023 urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
W tym inwestycje i zakupy inwestycyjne
1)zakup kserokopiarki wielofunkcyjnej dla Urzędu Gminy Jabłonka
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
75412 Ochotnicze straże pożarne
W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne
1)zakup lekkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP w Chyżnem – karosacjadotacja celowa
2) opracowanie analizy finansowej na realizację
programu „Ochrona przed naturalnymi katastrofami i powodziami na przygranicznym
obszarze Górnej Orawy”
3)remont budynku remizy OSP w Chyżnemwraz
z urządzeniem placu wokół budynku
4) zakup potopompy dla OSP w Zubrzycy Górnej
OŚWIATAIWYCHOWANIE
80101 Szkoły podstawowe
W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne

Poz. 3503
1 000 000,00 zł
23 000,00 zł
30 000,00 zł
50 000,00 zł
150 000,00 zł
110 000,00 zł
11 400,00 zł
40 000,00 zł
40 000,00 zł
12 000,00 zł 14 093 846,44 zł
12 000,00 zł 14 075 146,44 zł
12 000,00 zł

361 500,00 zł
351 000,00 zł
1 320 350,44 zł
1 123 255,06 zł

11 427 236,00 zł
11 197 236,00 zł

538 060,00 zł
74 791,90 zł
2 208,10 zł

18 700,00 zł
18 700,00 zł
10 000,00 zł
10 000,00 zł

10 000,00 zł
153 110,00 zł
153 110,00 zł
40 000,00 zł

12 000,00 zł

70 000,00 zł
31 110,00 zł
12 000,00 zł

2 290 368,44 zł
1 153 803,66 zł
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1)modernizacja
budynku
Zespołu
Szkół
w Chyżnem
2)remont
pomieszczenia
gospodarczego
w Szkole Podstawowej Nr 3 w Lipnicy MałejZespół Szkół
3)modernizacja budynku Zespołu Szkół w Zubrzycy Dolnej
4)budowa ujęcia wodociągowego dla SP Nr 1
w Podwilku
5)modernizacja szkoły podstawowej Nr 2
w Lipnicy Małej
6)wykonanie ocieplenia budynku Zespołu Szkół
w Jabłonce
7) realizacja programu rządowego „Radosna
szkoła” - urządzenie placu zabaw przy Zespole
Szkół w Orawce
80110 Gimnazja
W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne
1)kontynuowanie budowy Sali Gimnastycznej
przy Gimnazjum w Zubrzycy Górnej „Budowa
sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Zubrzycy
Górnej etap III w ramach projektu Budowa sali
gimnastycznej przy Gimnazjum w Zubrzycy
Górnej”
W tym:wydatki na programy finansowane
z udziałem środków o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt. 2I 3, w części związanej z realizacją
zadań jednostki samorządu terytorialnego
2)zakup
separatora
tłuszczu
do
kuchni
w Gimnazjum w Podwilku
80104 przedszkola
W tym inwestycje i zakupy inwestycyjne
1)wykonanie projektu na plac zabaw przy
przedszkolu w Jabłonce
80148 stołówki szkolne
W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne
1)zakup obieraczki do ziemniaków dla stołówki
szkolnej działającej przy Zespole Szkół w Lipnicy Małej
851 OCHRONA ZDROWIA
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne
1)kontynuowanie budowy Sali Gimnastycznej
przy Gimnazjum w Zubrzycy Górnej, „Budowa
sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Zubrzycy
Górnej etap III w ramach projektu Budowa sali
gimnastycznej przy Gimnazjum w Zubrzycy
Górnej”
W tym:wydatki na programy finansowane
z udziałem środków o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt. 2I 3, w części związanej z realizacją
zadań jednostki samorządu terytorialnego
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHORNA ŚRODOWISKA
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne
1)Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji
sanitarnej w Podwilku etap I cz. 2 i etap II
2)budowa
sieci
kanalizacji
sanitarnej
w miejscowości Jabłonka – Matonogi – odcinek
Kurzaki, Biszczaki, Basiści i Góra oraz Dziubkówka w tym , etapy : etap IV. cz. 2 i 3, etap III.
cz. 2, 3 i 4
W tym:wydatki na programy finansowane
z udziałem środków o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt. 2I 3, w części związanej z realizacją
zadań jednostki samorządu terytorialnego
3)budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Lipnica
Mała etap VIII wykonawczy , etap VII wykonawczy
i etap VII wykonawczy cz. II

Poz. 3503
50 000,00 zł
109 582,66 zł

755 351,00 zł
55 000,00 zł
20 000,00 zł
74 000,00 zł
89 870,00 zł

1 120 329,78 zł
1 100 329,78 zł

953 797,99 zł

20 000,00 zł
12 000,00 zł

12 000,00 zł

12 000,00 zł

12 000,00 zł
4 235,00 zł
4 235,00 zł

242 264,00 zł
242 264,00 zł
242 264,00 zł

242 264,00 zł

7 387 289,24 zł
6 892 789,24 zł
2 820 000,00 zł
2 191 828,24 zł

601 209,10 zł

1 195 961,00 zł
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Poz. 3503

4)wykonanie projektu na budowę kanalizacji
sanitarnej w Orawce
5) wykonanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej we wsi Chyżne w tym: etap I
6) opracowanie projektu kolektora głównego od
oczyszczalni ścieków do ul. Nadwodniej w
Jabłonce
7)wykonanierekanalizacji we wsi Zubrzyca
Górna
8) wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup
pompy ślimakowej na oczyszczalnię w Jabłonce
(Zakład Usług Komunalnych)
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg
W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne
1)kontynuowanie wymiany lamp oświetleniowych w Chyżnem
2)kontynuowanie modernizacji i rozbudowy
oświetlenia ulicznego w Lipnicy Małej
3)kontynuowanie modernizacji i rozbudowy
oświetlenia ulicznego w Orawce
4)kontynuowanie modernizacji i rozbudowy
oświetlenia ulicznego w Podwilku
5)modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego we wsi Zubrzyca Górna
6)modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego we wsi Zubrzyca Dolna
7)wyniesienie układów pomiarowych ze stacji
trafo w Jabłonce
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT
92601 Obiekty sportowe
W tym inwestycje i zakupy inwestycyjne
1)Budowa boiska sportowego „Moje Boisko
Orlik 2012 we wsi Zubrzyca Górna lokalizacja
przy Remizie OSP
2)budowa boiska sportowego „Moje boisko
Orlik 2012” we wsi Lipnica Mała
92695
Pozostała działalność
W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne
2) zakup bramek na stadion sportowy
w Jabłonce
Ogółem wydatkimajątkowe budżetu Gminy na rok 2010
W tym:wydatki na programy finansowane z udziałem środków
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją
zadań jednostki samorządu terytorialnego

330 000,00 zł
145 000,00 zł
100 000,00 zł

100 000,00 zł
10 000,00 zł

494 500,00 zł
30 000,00 zł
111 000,00 zł
145 500,00 zł
71 000,00 zł
47 000,00 zł
55 000,00 zł
35 000,00 zł
710 000,00 zł
710 000,00 zł

2 964 909,00 zł
2 954 564,00 zł

500 000,00 zł

1 708 264,00 zł

210 000,00 zł

1 246 300,00 zł
10 345,00 zł
10 345,00 zł

722 000,00 zł

12 000,00 zł 31 437 123,12 zł
14 117 762,15 zł

Przewodniczący Rady Gminy Jabłonka
mgr inż. Eugeniusz Moniak
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr LVI / 339 /2010
Rady Gminy Jabłonka
z dnia 13 sierpnia 2010 r.
PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY na rok 2010
zwiększenie
zmniejszenie

lp.

treść

1.
2.
3.
4.

dochody budżetu Gminy ogółem
wydatki budżetu Gminy ogółem
deficyt budżetu Gminy
przychody budżetu
Planowana do zaciągnięcia pożyczka w WFOŚ i GW
w Krakowie. Na realizację zadania inwestycyjnego
pn. Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Lipnica Mała
Etap VIII wykonawczy

722 000,00 zł
710 000,00 zł

12 000,00 zł

plan
na rok 2010
62 247 641,94 zł
68 737 708,35 zł
-6 490 066,41 zł
10 032 187,84 zł
645 961,00 zł
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Planowana do zaciągnięcia pożyczka w WFOŚ i GW
w Krakowie na realizację zadania inwestycyjnego pn.
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Podwilk
Etap I cz. 2 ”
planowana do zaciągnięcia pożyczka w Banku Gospodarstwa Krajowego w Krakowie na wyprzedzające
finansowanie w ramach programu PROW 2007-2013 na
realizację zadania :Budowa centrum Kultury Górnej
Orawy – Orawska biblioteka publiczna”
Planowanydo zaciągnięciakredyt na realizację zadania
inwestycyjnego pn. ”Budowa Orawskiej Biblioteki Publicznej w Jabłonce”
Planowanydo zaciągnięciakredyt na realizację zadania
inwestycyjnego pn. ”Budowa Centrum Kultury Górnej
Orawy w Jabłonce”
Planowany do zaciągnięcia kredyt na kontynuowanie
budowy Sali Gimnastycznej przy Gimnazjum w Zubrzycy Górnej
planowany do zaciągnięcia kredyt na przebudowę
Szkoły w Zubrzycy Dolnej – Zespół Szkół w Zubrzycy
Dolnej
Planowany do zaciągnięciakredyt naprefinansowanie
projektów realizowanych przy dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej
planowany do zaciągnięcia kredyt na budowę boiska
sportowego w Zubrzycy Górnej „Moje boisko Orlik
2012”
planowany do zaciągnięcia kredyt na budowę boiska
sportowego w Lipnicy Małej „Moje boisko Orlik 2012”
planowany do zaciągnięcia kredyt na budowę drogi
ul. P. Jabłońskiego w Jałbonce
otrzymane pożyczki w roku bieżącym, a zaciągnięte
w roku poprzednim
Wolne środki na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych
rozchody budżetu
spłata pożyczki zaciągniętej w 2008 roku w WFOS i GW
w Krakowie w wysokości 1.800.000 zł na realizację
zadania pn.budowa siecikanalizacyjnej we wsi Jabłonka
spłata pożyczki zaciągniętej w 2008 roku w WFOS i GW
w Krakowie w wysokości 1.097.755 zł na realizację
zadania pn.budowa siecikanalizacyjnej we wsi Lipnica
Mała Etap VI wykonawczy
spłata pożyczki zaciągniętej w 2008 roku w WFOS i GW
w Krakowie w wysokości 300.000 zł na realizację zadania pn.budowa siecikanalizacyjnej we wsi Zubrzyca
Górna i Zubrzyca Dolna w terenach skanalizowanych
spłata pożyczki zaciągniętej w 2009 roku w WFOS i GW
w Krakowie w wysokości 973.328,82 zł na realizację
zadania pn.budowa siecikanalizacyjnej we wsi Lipnica
Mała Etap VII wykonawczy
spłata pożyczki zaciągniętej w 2009 roku w WFOS i GW
w Krakowie w wysokości 1.238.667,40 zł na realizację
zadania pn.budowa oczyszczalni ściekówwe wsi Podwilk
spłata pożyczki zaciągniętej w 2009 roku w WFOS i GW
w Krakowie w wysokości 930.681,95 zł na realizację
zadania pn.budowa kanalizacji sanitarnejwe wsi Podwilk etap I
spłata pożyczki zaciągniętej w 2009 roku w WFOS i GW
w Krakowie w wysokości 215.080 zł na realizację zadania pn.„budowa siecikanalizacyjnej we wsi Jabłonka
Matonogi Etap III cz.2, 3 i 4”

Poz. 3503
1 200 000,00 zł

460 350,44 zł

860 000,00 zł

1 300 000,00 zł

404 000,00 zł

350 000,00 zł

2 547 470,00 zł

500 000,00 zł

700 000,00 zł

210 000,00 zł

210 000,00 zł
400 000,00 zł
407 708,74 zł
546 697,66 zł
3 542 121,43 zł
360 000,00 zł

220 000,00 zł

60 000,00 zł

68 970,67 zł

206 667,00 zł

155 120,00 zł

43 016,00 zł
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spłata pożyczki zaciągniętej w 2009 roku w WFOS i GW
w Krakowie w wysokości 501.294,76 zł na realizację
zadania pn.„budowa siecikanalizacyjnej we wsi Jabłonka Matonogi Etap III i etap IV cz. 1
Spłata kredytu zaciągniętego w roku 2009 w kwocieogólnej 3.500.000 zł na prefinansowanie środków Unii
Europejskiejna zadania inwestycyjne realizowanew
ramach projektów i dofinansowywanych z Unii

Poz. 3503
26 543,76 zł

2 401 804,00 zł

Przewodniczący Rady Gminy Jabłonka
mgr inż. Eugeniusz Moniak
Załącznik nr 4
do Uchwały Nr LVI / 339 /2010
Rady Gminy Jabłonka
z dnia 13 sierpnia 2010 r.
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z INNYMI
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2010
DZIAŁ ROZDZIAŁ
§
TREŚĆ
DOCHODY
WYDATKI
600
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
450 000,00 zł 900 000,00 zł
60013
drogi publiczne wojewódzkie
450 000,00 zł
6630 dotacje celowe otrzymane z samorządu woje450 000,00 zł
wództwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne
realizowane na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego
60013
drogi publiczne wojewódzkie
900 000,00 zł
w tym:
wydatki majątkowe w tym:
900 000,00 zł
wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne
900 000,00 zł
razem:
450 000,00 zł 900 000,00 zł
Przewodniczący Rady Gminy Jabłonka
mgr inż. Eugeniusz Moniak
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Poz. 3503
Załącznik nr 5
do Uchwały Nr LVI / 339 /2010
Rady Gminy Jabłonka
z dnia 13 sierpnia 2010 r.

Prognoza długu publicznego Gminy Jabłonka na rok 2010
lp.
treść
I.
dochody budżetu
Gminy ogółem
a)
w tym:
podatki i opłaty lokalne
b)
udział w podatkach
państwowych
c)
dochody z mienia
d)
subwencje
e)
dotacje z budżetu
państwa do zadań
zleconych
f)
pozostałe dotacje
II.
Przychody budżetu
1)
pożyczki krajowe
2)
kredyty bankowe
3)
wpływy ze spłaty
pożyczki udzielonej
4)
nadwyżka z lat ubiegłych
5)
wolne środki na rachunku bankowym
6)
przychody z emisji
papierów wartościowych
7)
przychody
z prywatyzacji mienia
III.
wydatki budżetu
w tym:
1)
wydatki bieżące
w tym:
1.1. koszty obsługi długu
(odsetki)
2)
wydatki majątkowe
w tym: inwestycje
IV.
1)
2)
3)

V.

1)
2)
3)

4)

5)

VI.
1)

2009
50 516 410

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
62 247 641 46 690 000 48 454 300 48 780 800 50 045 000 50 850 000 51 850 000 53 650 000

3 560 606

4 377 550

4 720 000

4 884 300

4 520 800

4 685 000

4 800 000

5 000 000

5 920 000

3 186 656

3 316 228

3 390 000

3 550 000

3 650 000

3 720 000

3 850 000

4 050 000

4 180 000

1 452 080
27 318 402
5 403 710

3 620 888
1 990 000
2 320 000
2 450 000
2 850 000
2 950 000
3 150 000 3 300 000
28 186 233 29 600 000 30 860 000 31 160 000 31 730 000 32 030 000 32 190 000 32 650 000
5 904 308
6 390 000
6 250 000
6 380 000
6 410 000
6 540 000
6 760 000 6 850 000

9 594 956
12 142 262
4 643 968
3 500 000
104 800

16 842 434
10 032 187
2 714 019
6 771 470

600 000
3 000 000
3 000 000

590 000

620 000

650 000

680 000

700 000

750 000

671 539
3 221 955

546 698

61 106 997

68 737 708 45 534 144 44 996 300 45 280 800 46 545 000 49 350 000 50 350 000 50 650 000

34 906 393

37 300 585 35 534 144 35 996 300 36 280 800 36 545 000 37 350 000 38 350 000 38 650 000

157 761
26 200 604

351 363
31 437 123

591 359

544 382

10 000 000 9 000 000

370 448
9 000 000

227 559

114 426

43 712

0

10 000 000 12 000 000 12 000 000 12 000 000

rozchody budżetu
766 755
3 542 121
3 987 200
4 126 850
4 126 850
3 486 773
1 924 567
spłata kredytów
2 401 804
1 818 843
1 818 843
1 818 843
1 818 843
594 294
spłata pożyczek
766 755
1 140 317
2 168 357
2 308 007
2 308 007
1 667 930
1 330 273
wykup
papierów
wartościowych
ogółem wiersz III rubr.
924 516
3 893 484
4 578 559
4 671 232
4 497 298
3 714 332
2 038 993
1.1 + IV
łączne zadłużenie na
9 919 047
15 862 415 14 875 215 10 748 365
6 621 515
3 134 742
1 210 175
koniec roku budżetowego
raty kredytów
3 500 000
7 869 666
6 050 823
4 231 980
2 413 137
594 294
raty pożyczek
6 419 047
7 992 749
8 824 392
6 516 385
4 208 378
2 540 448
1 210 175
zobowiązania z tytułu
wyemitowanych
papierów wartościowych
odsetki od zaciągnię- 2 023 759,00 1 712 546,00 zł 1 198 687
695 005
356 537
153 208
45 712
tych kredytów, pożyczek lub papierów
wartościowych (na
koniec roku)
inne rodzaje zadłużenia (np.. zobowiązania
wymagalne)
wskaźniki zadłużenia
wskaźnik procentowy
1,83%
6,25%
9,81%
9,64%
9,22%
7,42%
4,01%
zadłużenia( z art. 169 łączna kwota przypadająca do spłaty 15 %
planowanych dochodów)

1 210 175 0
00
1 210 175

0

1 253 887
00

0
0

0
0

47 569

2,42%

0,00%

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 467
wskaźnik procentowy
zadłużenia ( z art. 170łączna kwota długunie
może przekroczyć 60%
planowanych dochodów)

19,64%

– 29370 –
25,48%

31,86%

22,18%

Poz. 3503,3504,3505
13,57%

6,26%

2,38%

0,00%

0,00%

Przewodniczący Rady Gminy Jabłonka
mgr inż. Eugeniusz Moniak
3503

3504
3504

UCHWAŁA NR CVI/1451/10
RADY MIASTA KRAKOWA
z dnia 25 sierpnia 2010 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr CXIX/1058/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 czerwca 1998 roku
w sprawie nazw ulic i parków z późn. zm.
/dz. 633/3 o pow. 3.8679 ha, część dz. 627/9
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia
o
pow. 0.2727 ha obręb 33, dz. 17/11 o pow. 7.1460 ha
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:
oraz
dz. nr 116/4 o pow. 0.1334 ha, obręb 44, jednostDz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), Rada
ka
ewidencyjna
Podgórze/,”
Miasta Krakowa uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr CXIX/1058/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 czerwca 1998 roku w sprawie nazw ulic
i parków z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany:1. W paragrafie 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
2) Park Solvay /wg Pesel Park Solvay/
- dla terenu parkowego położonego w Dzielnicy IX po
obu stronach ul. Kościuszkowców, ograniczonego
od strony zachodniej i południowozachodniej częściowo ul. Juliana Ursyna Niemcewicza i ul. Żywiecką

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi
Miasta Krakowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie czternaście dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa
Stanisław Rachwał

3504

3505
3505

UCHWAŁA NR LI/502/2010
RADY GMINY LISZKI
z dnia 22 lipca 2010 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Liszki miejsc sprzedaży
i podawania napojów alkoholowych.
do drzwi wejściowych budynku, w którym zlokalizowany
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia
jest punkt sprzedaży napojów alkoholowych.”
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i stosownie do art. 12 ust. 2 ustawy z dnia
26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałania alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U.
z 2007 roku Nr 70, poz. 473 z późniejszymi zmianami)
Rada Gminy Liszki uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale nr IV/40/03 Rady Gminy Liszki
z dnia 20.03.2003r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Liszki miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych wprowadza się następujące zmiany:1. W § 1. zmienia się ust. 2., który otrzymuje brzmienie:
„2. Minimalnej odległości – należy przez to rozumieć odległość ustaloną po najkrótszej linii prostej wyznaczonej od drzwi wejściowych obiektów chronionych
3505

2. W § 2. w tirecie drugim zamiast słów „100 metrów” wprowadza się „50 metrów”.
§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały Nr IV/40/03
Rady Gminy Liszki z dnia 20.03.2003r. pozostają bez
zmian.
§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Liszki.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Liszki
mgr inż. Zbigniew Kaczor
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UCHWAŁA NR LI/508/2010
RADY GMINY LISZKI
z dnia 22 lipca 2010 r.
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
- dla podmiotów gospodarczych, gdzie woda bierze
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia
udział w procesie technologicznym lub produkcyjnym
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity
i odprowadzających ścieki o jakości nie przekraczającej
Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./ oraz art. 20
wartości określonych w załączniku nr 1 do Uchwały,
ust. 3 oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2006r.
za 1 m3 ścieków w wysokości 5,56 zł netto + podatek
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odproVAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
wadzaniu ścieków /Dz. U. z 2006r. Nr 123 poz. 858
z późn. zm./ Rada Gminy Liszki uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Zatwierdza się taryfę zbiorowego zaopatrzenia w wodę dostarczaną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę stanowiących własność komunalną
Gminy Liszki dla wszystkich odbiorców za 1 m3 wody
w wysokości 2,90 zł netto + podatek VAT zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
2. Zatwierdza się taryfę zbiorowego odprowadzania ścieków wprowadzanych do zbiorczych urządzeń
kanalizacyjnych stanowiących własność komunalną
Gminy Liszki:
- dla osób fizycznych, instytucji i podmiotów gospodarczych, gdzie woda nie bierze udziału w procesie technologicznym lub produkcyjnym, odprowadzających ścieki
o jakości ścieków bytowo-socjalnych, za 1 m3 ścieków
w wysokości 3,48 zł netto + podatek VAT zgodnie
z obowiązującymi przepisami,

Opłata
za 1 m3ścieków
o przekroczonych
wartościach
[netto zł/m3]
8,08
10,78
16,17
21,56
32,34
53,90
59,29

3. Zatwierdza się stawkę opłaty abonamentowej
za okres rozliczeniowy od wodomierza w wysokości 1 zł
netto + podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Zatwierdza się opłatę za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych będących w posiadaniu przedsiębiorstwa wynikającą z kosztów przeprowadzenia prób technicznych przyłącza wybudowanego
przez odbiorcę usług w wysokości 100 zł netto + podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 2. 1. Za przekroczenie dopuszczalnych wskaźników zanieczyszczeń określonych w załączniku nr 1
do Uchwały przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne stosuje podwyższone opłaty. Zatwierdza się stawkę opłaty za 1m3 ścieków przemysłowych, technologicznych, poprodukcyjnych wprowadzanych do sieci
kanalizacyjnej w przypadku przekroczenia jednego
z parametrów zanieczyszczeń w wysokości zł netto:

BZT5

ChZT

Azot
ogólny

Azot
amonowy

Fosfor
ogólny

Zawiesina
ogólna

[mg O2/dm³]
411-614
615-819
820-1229
1230-1639
1640-2049
2050-2460
>2460

[mg O2/dm³]
771-1154
1155-1539
1540-2309
2310-3079
3080-3849
3850-4619
>4620

[mg N/dm3]
81-119
120-159
160-239
240-319
320-399
400-480
>480

[mg NNH4/dm3]
51-74
75-99
100-149
150-199
200-249
250-300
>300

[mg P/dm3]
16-22
23-29
30-44
45-59
60-74
75-90
>90

[mg/dm3]
451-674
675-899
900-1349
1350-1799
1800-2249
2250-2700
>2700

Substancje
ekstrahujące się
eterem
naftowym
[mg/dm3]
31-44
45-59
60-89
90-119
120-149
150-180
>180

W przypadku przekroczenia kilku z wymienionych w załączniku nr 1 do Uchwały parametrów będzie
naliczana stawka za najwyższe kwotowo przekroczenie
jednego z ww. wskaźników.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Liszki.

2. Do powyższych opłat doliczany jest podatek
VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego z mocą obowiązującą od 1 września
2010r.

§ 3. Traci moc Uchwała Rady Gminy Liszki
Nr XXXIX/ 397/09 z dnia 06.08.2009r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

§ 5. Taryfy podlegają ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń w sołectwach Gminy Liszki.

Przewodniczący Rady Gminy Liszki
mgr inż. Zbigniew Kaczor
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr LI/508/2010
Rady Gminy Liszki
z dnia 22 lipca 2010 r.
Maksymalne wskaźniki zanieczyszczeń wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych odprowadzanych do gminnej
oczyszczalni ścieków w Piekarach
1. Maksymalne wskaźniki zanieczyszczeń wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych i odprowadzanych
do gminnej oczyszczalni ścieków w Piekarach:
BZT5 ≤ 410 [mg O2/dm3]
ChZT ≤ 770 [mgO2/dm3]
N og ≤ 80 [mg N/dm]
N amonowy ≤ 50 [mg NNH4/dm]
P og ≤ 15 [mg P/dm]
Zaw. og. ≤ 450 [mg/dm3]
Substancje ekstrahujące się eterem naftowym ≤ 30 [mg/dm3]
2. Pozostałe parametry zanieczyszczeń nie mogą być wyższe niż określone w Rozporządzeniu Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych
oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz.U. z 2006r., nr 136, poz. 964).
Przewodniczący Rady Gminy Liszki
mgr inż. Zbigniew Kaczor
3506
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UCHWAŁA NR 70/2010
RADY GMINY W ŁĄCKU
z dnia 20 sierpnia 2010 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy oraz w uchwale budżetowej na 2010 r. Nr 84/2009 Rady Gminy
w Łącku z 29 grudnia 2009 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.
nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211,
art. 212, art. 214 – 215, art. 217, art. 218, art. 233- 237
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240) Rada Gminy w Łącku
uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Zwiększa się dochody ogółem budżetu gminy o kwotę 387 656,97 zł, w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 o kwotę 125 051,97 zł.
1) Zwiększone dochody obejmują:
a) dochody bieżące w kwocie 353 566,97 zł, w tym
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
w kwocie 125 051,97 zł,
b) dochody majątkowe w kwocie 34 090 zł,
jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu
gminy w następujący sposób:
1) Zmniejsza się wydatki ogółem, w tym wydatki bieżące
o kwotę 465 872,20 zł, z czego
a) wydatki jednostek budżetowych o kwotę 28 000 zł,
z czego:

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę 28 000 zł,
b) dotacje na zadania biezące o kwotę 397 743,40 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę
39 678 zł,
d) wydatki na programy finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3
o kwotę 450,80 zł.
2) Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 853 529,17 zł,
w tym:
a) wydatki bieżące o kwotę 771 142,80 zł, z czego:
- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 599 488 zł,
z czego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę
400 660 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
o kwotę 198 828 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 25 053 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 o kwotę 146 601,80 zł,
b) wydatki majątkowe o kwotę 82 386,37 zł, w tym:
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę
82 386,37 zł,
jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
3) W związku ze zmianami wprowadzonymi w pkt. 1 i
2 wprowadza się zmiany w:
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a) zestawieniu kwot dotacji udzielanych z budżetu
gminy, jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,
b) wykazie wydatków majątkowych, jak załącznik nr
4 do niniejszej uchwały.

Poz. 3507

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicach ogłoszeń
w Urzędzie Gminy.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy w Łącku
Henryk Czepielik
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 70/2010
Rady Gminy w Łącku
z dnia 20 sierpnia 2010 r.

DOCHODY
Dział Rozdz
1

2

§

Nazwa

3

4

Plan po
Plan przed
Zmniejszenie Zwiększenie Zmianach
zmianą
(5+6+7)
5
6
7
8

bieżące
Oświata i wychowanie
444 504,72
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
183 603,79
finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
80104
Przedszkola
249 275,72
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
183 603,79
finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0830 Wpływy z usług
0,00
Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa
2007
183 603,79
w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i
6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu
środków europejskich
Wpływy do budżetu nadwyzki środków
2370
65 671,93
obrotowych zakładu budżetowego
bieżące
razem:
41846473,91
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
599 673,02
finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
majątkowe
600
Transport i łączność
960 242,15
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
0,00
finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
60017
Drogi wewnetrzne
114 239,15
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
0,00
finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Dotacje otrzymane z funduszy celowych
na finansowanie lub dofinansowanie
0,00
6260 kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych
majątkowe
razem:
9 164 586,20
801

0,00

353 566,97

798 071,69

0,00

125 051,97

308 655,76

0,00

353 566,97

602 842,69

0,00

125 051,97

308 655,76

0,00

84 000,00

84 000,00

0,00

125 051,97

308 655,76

0,00

144 515,00

210 186,93

0,00

353566,97 42200040,88

0,00

125 051,97

724 724,99

0,00

34 090,00

994 332,15

0,00

0,00

0,00

0,00

34 090,00

148 329,15

0,00

0,00

0,00

0,00

34 090,00

34 090,00

0,00

34 090,00 9 198 676,20
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w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
7 149 678,88
finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Ogółem:
51011060,11
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację za7749351,90
dań finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Poz. 3507

0,00

0,00 7 149 678,88

0,00

387656,97 51398717,08

0,00

125051,97 7874403,87

Przewodniczący Rady Gminy w Łącku
Henryk Czepielik
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Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 70/2010
Rady Gminy w Łącku
z dnia 20 sierpnia 2010 r.
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Przewodniczący Rady Gminy w Łącku
Henryk Czepielik
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Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 70/2010
Rady Gminy w Łącku
z dnia 20 sierpnia 2010 r.

Dz.

Rozdz.

801
80104

Zmiana zestawienia kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2010 r.
Nazwa
Rodzaj dotacji
Zmniejszenie dotacji w PLN
Ogółem
w tym dotacji dla jednostek sektora
finansów publicznych
Oświata i wychowanie
397 743,40
397 743,40
Przedszkola
dotacja podmiotowa 397 743,40
397 743,40
Razem:
97 743,40
397 743,40
Przewodniczący Rady Gminy w Łącku
Henryk Czepielik
Załącznik nr 4
do Uchwały Nr 70/2010
Rady Gminy w Łącku
z dnia 20 sierpnia 2010 r.

Dz.

Rozdz.

600
60017

801
80101

Zmiana wykazu wydatków majatkowych w budżecie gminy na 2010 r.
Nazwa
Kwota zwiększenia
w PLN
Transport i łączność
34 090
Drogi wewnętrzne
34 090
w tym: Wydatki inwestycyjne
34 090
z tego: Droga Szczereż Na Górki
24 801
Droga Brzyna Sworniówka
9 289
Oświata i wychowanie
48 296,37
Szkoły podstawowe
48 296,37
w tym: Wydatki inwestycyjne
48 296,37
z tego: Wykonanie chodnika przy Szkole Podstawowej w Zarzeczu
48 296,37
Razem:
82 386,37

§

Przewodniczący Rady Gminy w Łącku
Henryk Czepielik
3507

3508
3508

UCHWAŁA NR XXXIX/270/10
RADY GMINY ROPA
z dnia 30 czerwca 2010 r.
w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na
prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 ze zm./ oraz art. 7 ust. 3a ustawy
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach /tj. 2005 r. Dz. U. Nr 236, poz.
2008 ze zm./ Rada Gminy Ropa uchwala, co następuje:

nia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości
ciekłych na terenie Gminy Ropa, stanowiące załącznik
Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 1. Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbieranie
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na
terenie Gminy Ropa, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń
gminy.

§ 2. Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwole-

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Ropa.

Przewodniczący Rady Gminy w Ropie:
Władysława Smoła
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Poz. 3508
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXIX/270/10
Rady Gminy Ropa
z dnia 30 czerwca 2010 r.

Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie
działalności w zakresie odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Ropa.
§ 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Ropa zobowiązany jest do posiadania:
1) pojazdu lub pojazdów specjalistycznych o konstrukcji
lub zabudowie pozwalającej na załadunek, transport
i wyładunek odpadów komunalnych w sposób niepowodujący ich samoistnego wysypywania lub rozwiewania, w ilości niezbędnej do sprawnego i systematycznego świadczenia usług:
a) zarejestrowanych i dopuszczonych do ruchu oraz
posiadających aktualne badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu zgodnie z przepisami o ruchu drogowym,
b) wyposażonych w odpowiednie narzędzia umożliwiające uprzątnięcie odpadów rozsypanych w trakcie prac załadunkowych,
c) oznakowanych w sposób trwały i widoczny, umożliwiający identyfikację podmiotu świadczącego
usługi (nazwa przedsiębiorcy, adres, telefon kontaktowy),
d) zapewniających odpowiedni standard bezpieczeństwa i higieny pracy osób zatrudnionych przy
świadczeniu usług,
2) właściwych urządzeń do zbierania odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości, spełniających wymogi określone w "Regulaminie utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy Ropa" tj. pojemników, kontenerów lub worków, w szczególności
do zbierania odpadów w sposób selektywny, mający
na celu wyodrębnienie z masy odpadów komunalnych
odpadów ulegających biodegradacji, a także umożliwiających odbieranie z nieruchomości odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego oraz odpadów z remontów, w ilości
niezbędnej do sprawnego i systematycznego świadczenia usług,
3) bazy transportowej umożliwiającej codzienne parkowanie pojazdów po zakończeniu pracy, magazynowania pojemników i kontenerów i innych urządzeń służących do prowadzenia działalności określonej w § 1
uchwały; spełniającej wymogi techniczne, bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowe i ochrony środowiska określone w odrębnych przepisach.
§ 2. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia zobowiązany jest do:
1) mycia i dezynfekcji pojazdów służących do prowadzenia działalności określonej w § 1,
2) mycia i dezynfekcji urządzeń do gromadzenia odpadów komunalnych.
2. Przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1 zobowiązany jest do gospodarowania odpadami zgodnie
z zapisami ustawy o odpadach oraz innymi obowiązującymi przepisami.

§ 3. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia zobowiązany jest do udokumentowania
możliwości realizacji obowiązku ograniczenia masy
odpadów ulegających biodegradacji.
2. Przedsiębiorca zobowiązany jest do prowadzenia gospodarki odpadami komunalnymi w taki sposób,
aby dopuszczalny do składowania poziom odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji w stosunku do
masy tych odpadów wytworzonych w 1995r. wynosił:
1) do dnia 31 grudnia 2010 r. - nie więcej niż 75% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,
2) do dnia 31 grudnia 2014 r. - nie więcej niż 48% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,
3. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług, obejmujące niesegregowane odpady komunalne, jest obowiązany również
do odbierania wszystkich selektywnie zbieranych rodzajów odpadów komunalnych, w tym powstających
w gospodarstwach domowych odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego i odpadów z remontów.
§ 4. 1. Przedsiębiorca zobowiązany jest do posiadania:
a) zezwolenia właściwego starosty na prowadzenie
działalności w zakresie transportu odpadów komunalnych objętych wnioskiem, wydane na podstawie
ustawy o odpadach,
b) aktualnych umów potwierdzających gotowość przejęcia odpadów komunalnych przez przedsiębiorcę
prowadzącego działalność w zakresie odzysku lub
unieszkodliwiania odpadów, spełniającego wymagania odnośnie miejsc odzysku i unieszkodliwiania,
o których mowa w § 3 ust. 2 oraz ustawie o odpadach
c) ewidencji odpadów (kart przekazania odpadów).
§ 5. Do wniosku o udzielenie zezwolenia przedsiębiorca powinien dołączyć:
1) aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzające, że profil działalności przedsiębiorcy odpowiada działalności zawartej we wniosku wystawiony lub potwierdzający jego aktualność przez
organ wydający nie wcześniej niż 3 miesiące przed
terminem złożenia wniosku,
2) aktualną umowę zapewniającą przyjęcie odpadów
komunalnych przez przedsiębiorcę prowadzącego
działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania
odpadów komunalnych lub w przypadku odbierania
od właścicieli nieruchomości odpadówkomunalnych
segregowanych, umowę przyjęcia segregowanych
odpadów przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie odzysku odpadów wymienionych we
wniosku - wystawioną lub potwierdzającą jej aktual-
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ność przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność
w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów
nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem złożenia
wniosku.
3) dokumenty stwierdzające posiadanie odpowiednich
środków technicznych niezbędnych do wykonywania
zezwolenia i potwierdzające spełnienie wymagań
określonych niniejszą Uchwałą, tj: kserokopie dowodów rejestracyjnych samochodów przeznaczonych do
transportu odpadów komunalnych, którymi dysponuje przedsiębiorca - na każdej stronie opatrzone datą
i potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę
upoważnioną do reprezentowania przedsiębiorcy,
4) aktualny dokument potwierdzający prawo władania
bazą transportową spełniającą wymagania, o których

Poz. 3508

mowa w niniejszej Uchwale (wyciągi z księgi wieczystej, umowy najmu, dzierżawy) - wystawiony lub potwierdzający jego aktualność przez organ lub stronę
wystawiającą dany dokument nie wcześniej niż
3 miesiące przed terminem złożenia wniosku,
§ 6. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia zobowiązany jest do prowadzenia swojej działalności na zasadach określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ropa.
Przewodniczący Rady Gminy w Ropie:
Władysława Smoła

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXIX/270/10
Rady Gminy Ropa
z dnia 30 czerwca 2010 r.
Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych
§ 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia zobowiązany jest do posiadania:

§ 3. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia zobowiązany jest do posiadania:

1) pojazdu lub pojazdów asenizacyjnych spełniających
wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych ( Dz. U. z 2002r.
Nr 193. poz. 1617), w ilości niezbędnej do sprawnego
i systematycznego świadczenia usług:
a) zarejestrowanych i dopuszczonych do ruchu oraz
posiadających aktualne badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu zgodnie z przepisami o ruchu drogowym,
b) wyposażonych w odpowiednie narzędzia umożliwiające uprzątnięcie terenu zanieczyszczonego
podczas opróżniania zbiornika,
c) oznakowanych w sposób trwały i widoczny, umożliwiający identyfikację podmiotu świadczącego
usługi (nazwa przedsiębiorcy, adres, telefon kontaktowy),
d) zapewniających odpowiedni standard bezpieczeństwa i higieny pracy osób zatrudnionych przy
świadczeniu usług,
2) bazy transportowej spełniającej wymogi techniczne,
bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowe
i ochrony środowiska określone w odrębnych przepisach oraz umożliwiającej:
a) codzienne parkowanie pojazdów po zakończeniu
pracy,
b) mycie pojazdów po zakończeniu pracy i utrzymywanie ich w należytym stanie sanitarno - higienicznym,
3) umowy z przedsiębiorcą świadczącym usługi w zakresie mycia i dezynfekcji pojazdów - w przypadku
niemożności spełnienia obowiązku określonego
w pkt 2 lit. b.

1) aktualnej umowy lub pisemnego zapewnienia potwierdzającego gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez
przedsiębiorcę prowadzącego stację zlewną,
2) ewidencji umów zawartych z właścicielami nieruchomości, dowodów świadczenia usług oraz dowodów przyjęcia nieczystości ciekłych przez stację zlewną.

§ 2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia zobowiązany jest do mycia i dezynfekcji pojazdów służących do prowadzenia działalności w zakresie
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych.

§ 4. Do wniosku o udzielenie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości przedsiębiorca powinien dołączyć:
1) aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzające, że profil działalności przedsiębiorcy odpowiada działalności zawartej we wniosku –
wystawiony lub potwierdzający jego aktualność przez
organ wydający nie wcześniej niż 3 miesiące przed
terminem złożenia wniosku,
2) aktualną umowę zapewniającą przyjęcie nieczystości
ciekłych przez przedsiębiorcę prowadzącego stację
zlewną – wystawioną lub potwierdzającą jej aktualność przez przedsiębiorcę prowadzącego stację zlewną nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem złożenia wniosku,
3) dokumenty stwierdzające posiadanie odpowiednich
środków technicznych niezbędnych do wykonywania
zezwolenia i potwierdzające spełnienie wymagań
określonych niniejszą Uchwałą, tj: kserokopie dowodów rejestracyjnych samochodów przeznaczonych do
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych, którymi dysponuje przedsiębiorca – na każdej stronie opatrzone datą i potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie,
4) aktualny dokument potwierdzający prawo władania
bazą transportową spełniającą wymagania, o których
mowa w niniejszej Uchwale ( wyciągi z księgi wieczystej, umowy najmu, dzierżawy) – wystawiony lub potwierdzający jego aktualność przez organ lub stronę
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wystawiającą dany dokument nie wcześniej niż
3 miesiące przed terminem złożenia wniosku,

Poz. 3508,3509,3510

łalności na zasadach określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ropa.

§ 5. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia zobowiązany jest do prowadzenia swojej dzia-

Przewodniczący Rady Gminy w Ropie:
Władysława Smoła

3508

3509
3509

UCHWAŁA NR XL/274/10
RADY GMINY ROPA
z dnia 6 sierpnia 2010 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki opłaty targowej.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 19
pkt. 1 lit. a, pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.
o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2010r.
Nr 95, poz. 613 ze zm.). Rada Gminy Ropa uchwala,
co następuje:

targowej § 2 ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „3) Teresa
Bochniak na terenie wsi Klimkówka”.
§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

§ 1. W uchwale Nr XXIII/146/09 Rady Gminy w Ropie
z dnia 9 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty

Przewodniczący Rady Gminy w Ropie:
Władysława Smoła

3509

3510
3510

UCHWAŁA NR XL/275/10
RADY GMINY ROPA
z dnia 6 sierpnia 2010 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Ropa – wieś Ropa „4”.
Na podstawie przepisów art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 ze zm.), art. 3 ust. 1,
art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku
o planowaniu
i zagospodarowaniu
przestrzennym
(Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zm.) w związku z Uchwałą Rady
Gminy Ropa Nr XXXIII/206/09 z dnia 26 listopada
2009 roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Ropa – wieś Ropa, po stwierdzeniu zgodności ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Ropa wprowadzonego Uchwałą
Nr XVII/100/08 Rady Gminy Ropa z dnia 4 sierpnia
2008 roku Rada Gminy Ropa uchwala co następuje:
§ 1. 1. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ropa – wieś Ropa „4”,
obejmuje wyłącznie zmiany w części tekstowej Uchwały
Nr XXVII/172/09 Rady Gminy Ropa z dnia 10 lipca 2009 r
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ropa –wieś
Ropa „4” część działki 1811/1, działka 1811/3 (Dz. Urz.
Woj. Małopolskiego z 28.08.2009 Nr 521 poz. 3892),
wymienione w § 2 i nie obejmuje części graficznej.
2. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Ropa – wieś Ropa o której mowa
w ust. 1 nie dotyczy obszarów zagrożonych powodzią,
stref ochrony sanitarnej ujęć wody i obszarów osuwiskowych, nie wymaga zmiany przeznaczenia gruntów
rolnych na cele nierolnicze i nieleśne.

3. Zmiany wymienione w § 2 nie powodują zmiany ani nie naruszają innych ustaleń w Uchwale
Nr XXVII/172/09 z dnia 10 lipca 2009 roku i nie powodują
wzrostu lub obniżenia wartości nieruchomości
w wyniku uchwalenia niniejszej uchwały.
§ 2. 1. W uchwale Nr XXVII/172/09 Rady Gminy
Ropa z dnia 10 lipca 2009 r w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ropa –wieś Ropa „4” część działki 1811/1,
działka 1811/3 (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 28.08.2009
Nr 521 poz. 3892) wprowadza się następujące zmiany:
1) W ustaleniach szczegółowych w § 9 ustęp 2 punkt
1 otrzymuje brzmienie: „1) Obowiązuje zakaz realizacji
dachów płaskich i pulpitowych. Obowiązują dachy
symetryczne o kącie nachylenia połaci dachowych
20-350. Dla budynków o rozpiętości dachu powyżej
12 m dopuszcza się kąt nachylenia połaci dachowych
nie mniejszy niż 70. W kolorystyce dachów wyklucza
się kolory niebieskie, pomarańczowe i żółte.”
2) W ustaleniach szczegółowych w § 9 ustęp 2 punkt 2
otrzymuje brzmienie: „2) Obowiązuje maksymalna
wysokość zabudowy dla budynków produkcyjno –
usługowych nie większa niż 12 m, licząc od poziomu
terenu do najwyższej kalenicy. Poziom parteru nie
może być wyżej niż 1,00 m od poziomu terenu.”
§ 3. Integralną częścią niniejszej uchwały są:
1. rozstrzygnięcie dotyczące rozpatrzenia uwag
wniesionych do projektu zmiany planu, stanowiące
załącznik Nr 1 do uchwały
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2. rozstrzygnięcie dotyczące sposobu realizacji
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej i zasad
finansowania, stanowiące załącznik Nr 2 do uchwały
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Ropa.

Poz. 3510,3511

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu, publikacji na
stronie internetowej gminy i wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego
Przewodniczący Rady Gminy w Ropie:
Władysława Smoła
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XL/275/10
Rady Gminy Ropa
z dnia 6 sierpnia 2010 r.

Rozstrzygnięcie dotyczące rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Ropa – wieś Ropa „4” w § 9 ustęp 2 punkt 1 i punkt 2
Rada Gminy Ropa, po zapoznaniu się z oświadczeniem Wójta Gminy Ropa, stwierdzającym brak uwag
kwestionujących przyjęte ustalenia w projekcie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Ropa – wieś Ropa „4” w § 9 ustęp 2 punkt 1
i punkt 2, w okresie wyłożenia tego projektu do wglądu
publicznego i 14 dni po zakończeniu wyłożenia, stwierdza brak potrzeby rozstrzygnięcia o którym mowa

w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku
o planowaniu
i zagospodarowaniu
przestrzennym
(Dz. U. z 2003 r Nr 80 poz. 717 ze zm.)
Przewodniczący Rady Gminy w Ropie:
Władysława Smoła

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XL/275/10
Rady Gminy Ropa
z dnia 6 sierpnia 2010 r.
Rozstrzygnięcie dotyczące sposobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań
własnych gminy, zapisanych w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Ropa – wieś Ropa „4” w § 9 ustęp 2 punkt 1 i punkt 2
Rada Gminy Ropa, po zapoznaniu się z oświadczeniem Wójta Gminy Ropa, stwierdzającym brak zapisanych inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej
należących do zadań własnych gminy w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ropa – wieś Ropa „4” w § 9 ustęp 2
punkt 1 i punkt 2, stwierdza brak potrzeby rozstrzygnię-

cia o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia
27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2003 r Nr 80 poz. 717 ze zm.)
Przewodniczący Rady Gminy w Ropie:
Władysława Smoła
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UCHWAŁA NR XL/276/10
RADY GMINY ROPA
z dnia 6 sierpnia 2010 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Ropa – wieś Ropa „8” część działek nr 2083 i 2084
Na podstawie przepisów art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.), art. 3 ust. 1,
art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku
o planowaniu
i zagospodarowaniu
przestrzennym
(Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zm.) oraz art. 7 ust. 1 ustawy
z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych
i leśnych (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 121 poz. 1266 ze zm.)
w związku z Uchwałą Rady Gminy Ropa Nr XXXIII/207/09
w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Ropa - wieś
Ropa z dnia 26 listopada 2009 roku, Rada Gminy Ropa
uchwala co następuje:

USTALENIA FORMALNE
§ 1. Ilekroć w treści uchwały jest mowa o1. „Planie
dotychczasowym” – należy przez to rozumieć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Ropa
wieś Ropa wprowadzony Uchwałą Nr IX/54/03 Rady
Gminy Ropa z dnia 29 września 2003 r. (Dz. Urz.
Woj. Małopolskiego Nr 405 poz. 4289 z 2003 roku
ze zm.).
2. „Planie” – należy przez to rozumieć zmianę
planu dotychczasowego dla terenów obejmujących
część działek nr 2083 i 2084 we wsi Ropa, uchwaloną
niniejszą uchwałą.
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3. „Rysunku planu” - należy przez to rozumieć rysunek planu wymienionego w punkcie 2 sporządzony
na mapie sytuacyjno – wysokościowej wykonanej na
bazie mapy zasadniczej, zarejestrowanej w Powiatowym
Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej,
w skali 1:1000, stanowiący załącznik Nr 1 i będący integralną częścią niniejszej uchwały.
4. „Studium” – należy przez to rozumieć studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ropa uchwalone Uchwałą Nr XVII/100/08
Rady Gminy Ropa z dnia 4 sierpnia 2008 roku.
5. „Poziomie terenu” – należy przez to rozumieć
średni poziom terenu istniejącego, liczony w obrysie
rzutu budynku jako średnia arytmetyczna poziomu terenu od strony przystokowej i odstokowej.
§ 2. 1. Stwierdza się zgodność planu o którym
mowa w § 1 punkt 2, ze studium, o którym mowa w § 1
punkt 4.
2. Uchwala się plan o którym mowa w § 1 punkt 2.
§ 3. 1. W obszarze objętym planem obowiązujące
studium o którym mowa w § 1 punkt 4 nie wyznacza
obszarów przestrzeni publicznych, wymagających określenia warunków ich kształtowania.
2. W obszarze objętym planem nie zachodzi potrzeba określania zasad i warunków scaleń nieruchomości.
3. Tereny objęte planem położone są w strefie III
– nadzoru i kontroli, ustanowionej dla ochrony ujęcia
wody w Ropicy Polskiej, obejmującej całą zlewnię rzeki
Ropy. Obowiązują zasady rozwoju infrastruktury technicznej podane w § 8 i zakaz realizacji przedsięwzięć
mogących pogorszyć jakość wód powierzchniowych.
4. Tereny objęte planem nie są zagrożone osuwaniem się mas ziemnych i nie są zagrożone powodzią.
5. Ustalenia planu nie naruszają i nie wykluczają
stosowania przepisów odrębnych.
§ 4. Przeznacza się na cele nierolnicze grunty rolne
objęte planem klasy R IVb o powierzchni 0,29 ha, klasy
Ps IV o powierzchni 0,15 ha i klasy R V o powierzchni
0,10 ha, nie objęte kompleksami rolnymi wyznaczonymi
w studium i nie wymagające zgody o której mowa
w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku
o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t. j. Dz. U. z 2004 r
Nr 121 poz. 1266 ze zm.).
USTALENIA OGÓLNE
§ 5. Ustala się następujące zasady ochrony
i kształtowania ładu przestrzennego:1.
Obowiązuje
ochrona walorów przyrodniczych i krajobrazu, zgodnie
z zasadami podanymi w § 6.
2. Obowiązuje ochrona dziedzictwa kulturowego
wg zasad podanych w § 7.
3. Obowiązują parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu określone
w ustaleniach szczegółowych.
§ 6. Ustala się następujące zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:1. Obowiązuje
utrzymanie wysokich standardów środowiska przyrodniczego, w szczególności czystości wód, powietrza atmosferycznego, gleb oraz harmonijnego krajobrazu.
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2. Obowiązuje zakaz przekraczania dopuszczalnych stężeń zanieczyszczenia atmosfery, określonych
w przepisach odrębnych
3. Obowiązuje ochrona przed hałasem i stosowanie urządzeń i zabezpieczeń dla utrzymania dopuszczalnego poziomu hałasu określonego w przepisach odrębnych jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
4. Tereny objęte planem położone są w granicach
Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Rozporządzenie Nr 92/06 Wojewody Małopolskiego z dnia 24 listopada 2006 roku – Dz. Urz.
Woj. Małopolskiego Nr 806 poz. 4862 z 2006 r. ze zm.).
Dla terenów tych obowiązują ustalenia i zakazy wynikające z wymienionego rozporządzenia.
5. Tereny objęte planem położone są w Obszarze
Wysokiej Ochrony (OWO) Głównego Zbiornika Wód
Podziemnych doliny Wisłoki (GZWP – 433). Dla terenów
tych obowiązują zasady dotyczące gospodarki ściekowej
podane w § 8 i ustaleniach szczegółowych, eliminacja
źródeł zanieczyszczenia wód oraz wykluczenia lokalizacji
inwestycji, które mogłyby zagrozić jakości i ilości wód
podziemnych.
6. Na obszarach objętych planem nie występują
inne formy ochrony przyrody.
§ 7. Ustala się następujące zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury:
1. Obowiązuje kształtowanie architektury obiektów
harmonizującej z krajobrazem i nawiązującej do architektury tradycyjnej.
2. Na obszarze objętym planem nie występują
obiekty podlegające ochronie na podstawie ustawy
z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami (Dz. U. Nr 162 poz. 1568 ze zm.).
§ 8. Ustala się następujące zasady modernizacji,
rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej i komunikacji:1.
Zakaz zrzutu nieoczyszczonych
ścieków do wód i gleby, zakaz gromadzenia wszelkich
odpadów w miejscach do tego nie wyznaczonych.
2. Obowiązek zachowania stref ochronnych od linii elektroenergetycznych i sieci gazowych w wielkościach zgodnych z przepisami odrębnymi.
3. Utrzymanie istniejących sieci infrastruktury
technicznej i podłączenie nowych obiektów do istniejących sieci.
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE
§ 9. 1. Tereny oznaczone symbolem MN obejmujące część działki nr 2083 i część działki nr 2084 we wsi
Ropa o łącznej powierzchni 0,54 ha stanowiące grunty
rolne klasy R IVb o powierzchni 0,29 ha, klasy Ps IV
o powierzchni 0,15 ha i klasy R V o powierzchni 0,10 ha,
przeznacza się na tereny zabudowy mieszkaniowej, dla
realizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
Dopuszcza się realizację budynków gospodarczych
(z wykluczeniem obiektów inwentarskich) i garaży dla
samochodów osobowych. Obowiązuje zabezpieczenie
miejsc postojowych w ilości co najmniej 1 miejsce
/1 mieszkanie. Dopuszcza się realizację sieci infrastruktury technicznej. Dopuszcza się podział na działki o powierzchni nie mniejszej niż 0,15 ha, z obowiązkiem wydzielenia do nich dojazdów.
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2. Ustala się następujące parametry i wskaźniki
kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
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4) Doprowadzenie gazu i istniejącej sieci na warunkach
określonych przez zarządzającego siecią.
5) Doprowadzenie energii elektrycznej z istniejącej sieci
na warunkach określonych przez zarządzającego siecią, w oparciu o bilans zapotrzebowania mocy.
6) Usuwanie odpadów poprzez segregację i gromadzenie ich w przystosowanych pojemnikach, zlokalizowanych zgodnie z przepisami odrębnymi i wywożenie
w sposób zorganizowany.

1) Obowiązuje zakaz realizacji dachów płaskich i pulpitowych. Obowiązują dachy strome o kącie nachylenia
głównych połaci dachowych 30 - 450. Obowiązuje
ciemna kolorystyka dachów z wykluczeniem kolorów
żółtych i niebieskich.
2) Obowiązuje maksymalna wysokość zabudowy dwie
kondygnacje nadziemne, liczone od poziomu parteru,
w tym druga w dachu, nie więcej jednak niż 10 m licząc od poziomu terenu do najwyższej kalenicy. Poziom parteru maksymalnie 1,20 m od poziomu terenu.
3) W elewacjach wyklucza się stosowanie paneli
z tworzyw sztucznych, kamieni otoczaków i jaskrawych kolorów.
4) Obowiązuje usytuowanie budynków w odległości co
najmniej 15 m od zewnętrznej krawędzi jezdni istniejącej drogi gminnej.
5) W zagospodarowaniu działki obowiązuje powierzchnia zabudowy nie większa niż 30% powierzchni działki
i pozostawienie co najmniej 60% powierzchni działki
jako biologicznie czynnej.
6) Obowiązuje uwzględnienie istniejącego uzbrojenia
w sieci infrastruktury technicznej.

§ 12. Integralną częścią niniejszej uchwały są:1. rysunek plan w skali 1: 1000, zaopatrzony stosowną klauzulą jako załączniki od Nr 1 do uchwały

3. Ustala się następujące zasady obsługi terenów
MN w zakresie infrastruktury technicznej:

2. rozstrzygnięcie dotyczące rozpatrzenia uwag
wniesionych do projektu planu, stanowiące załącznik Nr 2

1) Zaopatrzenie w wodę z istniejącego wodociągu lokalnego lub ujęcia indywidualnego.
2) Odprowadzenie ścieków (dotyczy ścieków w zrozumieniu przepisów art. 9 ust. 1 pkt. 16 ustawy z dnia
18 lipca 2001 roku „Prawo wodne” – t. j. Dz. U. z 2005r
Nr 239 poz. 2019 ze zm.) do zbiorczej sieci kanalizacji
sanitarnej. Do czasu realizacji tej kanalizacji dopuszcza
się budowę szczelnych zbiorników bezodpływowych
na nieczystości ciekłe, z zastosowaniem urządzeń
uniemożliwiających ich przepełnienie i z wywozem
ścieków na najbliższą oczyszczalnię.
3) Ogrzewanie obiektów indywidualne, oparte o paliwa
ekologiczne. Zalecane stosowanie oleju opałowego,
gazu lub energii elektrycznej.

3. rozstrzygnięcie dotyczące sposobu realizacji
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, stanowiące załącznik Nr 3

4. Dojazd do terenów MN z istniejącej drogi
gminnej (działka nr 3516).
USTALENIA KOŃCOWE
§ 10. Do czasu realizacji zagospodarowania ustalonego planem, dopuszcza się dotychczasowe zagospodarowanie i użytkowanie.
§ 11. Ustala się wysokość opłaty wyrażoną
w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu dla terenów MN
w wysokości 15%.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Ropa
§ 14. Uchwała podlega ogłoszeniu, publikacji na
stronie internetowej gminy i wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy w Ropie:
Władysława Smoła
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Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XL/276/10
Rady Gminy Ropa
z dnia 6 sierpnia 2010 r.

Przewodniczący Rady Gminy w Ropie:
Władysława Smoła
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Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XL/276/10
Rady Gminy Ropa
z dnia 6 sierpnia 2010 r.

Rozstrzygnięcie dotyczące rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Ropa – wieś Ropa „8” część działek nr 2083, 2084
Rada Gminy Ropa, po zapoznaniu się z oświadczeniem Wójta Gminy Ropa, stwierdzającym brak uwag kwestionujących przyjęte ustalenia w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi
Ropa „8” część działek nr 2083, 2084, w okresie wyłożenia
tego projektu do wglądu publicznego i 14 dni po zakończeniu wyłożenia, stwierdza brak potrzeby rozstrzygnięcia

o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r Nr 80 poz. 717 ze zm.)
Przewodniczący Rady Gminy w Ropie:
Władysława Smoła
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XL/276/10
Rady Gminy Ropa
z dnia 6 sierpnia 2010 r.

Rozstrzygnięcie dotyczące sposobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań
własnych gminy, zapisanych w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Ropa – wieś Ropa „8” część działek nr 2083, 2084
Rada Gminy Ropa, po zapoznaniu się z oświadczeniem Wójta Gminy Ropa, stwierdzającym brak zapisanych inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej
należących do zadań własnych gminy w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Ropa „8” część działek nr 2083, 2084,
stwierdza brak potrzeby rozstrzygnięcia o którym mowa

w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku
o planowaniu
i zagospodarowaniu
przestrzennym
(Dz. U. z 2003 r Nr 80 poz. 717 ze zm.)
Przewodniczący Rady Gminy w Ropie:
Władysława Smoła
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UCHWAŁA NR XL/277/10
RADY GMINY ROPA
z dnia 6 sierpnia 2010 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Ropa – wieś Ropa „9” działka nr 1782/20
Na podstawie przepisów art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zm.),
art. 3 ust. 1, art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu
i zagospodarowaniu
przestrzennym
(Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zm.) oraz art. 7 ust. 1 ustawy
z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych
i leśnych (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 121 poz. 1266 ze zm.)
w związku z Uchwałą Rady Gminy Ropa Nr XXXIII/207/09
z dnia 26 listopada 2000 roku w sprawie przystąpienia
do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ropa - wieś Ropa, Rada Gminy Ropa
uchwala co następuje:
USTALENIA FORMALNE
§ 1. Ilekroć w treści uchwały jest mowa o1. „Planie
dotychczasowym” – należy przez to rozumieć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Ropa
wieś Ropa wprowadzony Uchwałą Nr IX/54/03 Rady
Gminy Ropa z dnia 29 września 2003 r. (Dz. Urz.
Woj. Małopolskiego Nr 405 poz. 4289 z 2003 r).

2. „Planie” – należy przez to rozumieć zmianę
planu dotychczasowego dla terenów obejmujących
działkę nr 1782/20 we wsi Ropa, uchwaloną niniejszą
uchwałą.
3. „Rysunku planu” - należy przez to rozumieć rysunek planu wymienionego w punkcie 2 sporządzony na
mapie sytuacyjno – wysokościowej wykonanej na bazie
mapy zasadniczej, zarejestrowanej w Powiatowym
Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej,
w skali 1:1000, stanowiący załącznik Nr 1 i będący integralną częścią niniejszej uchwały.
4. „Studium” – należy przez to rozumieć studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ropa uchwalone Uchwałą Nr XVII/100/08
Rady Gminy Ropa z dnia 4 sierpnia 2008 roku.
5. „Poziomie terenu” – należy przez to rozumieć
średni poziom terenu istniejącego, liczony w obrysie
rzutu budynku jako średnia arytmetyczna poziomu terenu od strony przystokowej i odstokowej.
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§ 2. 1. Stwierdza się zgodność planu o którym
mowa w § 1 punkt 2, ze studium, o którym mowa w §
1 punkt 4.
2. Uchwala się plan o którym mowa w § 1 punkt 2.
§ 3. 1. W obszarze objętym planem obowiązujące
studium o którym mowa w § 1 punkt 4 nie wyznacza
obszarów przestrzeni publicznych, wymagających określenia warunków ich kształtowania.
2. W obszarze objętym planem nie zachodzi potrzeba określania zasad i warunków scaleń nieruchomości.
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nych jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
4. Tereny objęte planem położone są w granicach
Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Rozporządzenie Nr 92/06 Wojewody Małopolskiego z dnia 24 listopada 2006 roku – Dz. Urz.
Woj. Małopolskiego Nr 806 poz. 4862 z 2006 r. ze zm.).
Dla terenów tych obowiązują ustalenia i zakazy wynikające z wymienionego rozporządzenia.

3. Tereny objęte planem położone są w strefie III
– nadzoru i kontroli, ustanowionej dla ochrony ujęcia
wody w Ropicy Polskiej, obejmującej całą zlewnię rzeki
Ropy. Obowiązują zasady rozwoju infrastruktury technicznej podane w § 8 i zakaz realizacji przedsięwzięć
mogących pogorszyć jakość wód powierzchniowych.

5. Tereny objęte planem położone są w Obszarze
Wysokiej Ochrony (OWO) Głównego Zbiornika Wód
Podziemnych doliny Wisłoki (GZWP – 433). Dla terenów
tych obowiązują zasady dotyczące gospodarki ściekowej
podane w § 8 i ustaleniach szczegółowych, eliminacja
źródeł zanieczyszczenia wód oraz wykluczenia lokalizacji
inwestycji, które mogłyby zagrozić jakości i ilości wód
podziemnych.

4. Tereny objęte planem nie są zagrożone osuwaniem się mas ziemnych.

6. Na obszarach objętych planem nie występują
inne formy ochrony przyrody.

5. Tereny objęte planem położone są poza obszarem bezpośredniego zagrożenia powodzią dla wezbrania powodziowego o prawdopodobieństwie p=5%. Tereny objęte planem częściowo położone są w obszarach
zagrożonych zalaniem wodami dla wezbrania powodziowego o prawdopodobieństwie p=1%, wyznaczonego w „Studium określającym granice obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią dla terenów nieobwałowanych w zlewni Wisłoki”. Dla terenów tych obowiązują rozwiązania konstrukcyjne dostosowane do występującego zagrożenia.

§ 7. Ustala się następujące zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury:

6. Ustalenia planu nie naruszają i nie wykluczają
stosowania przepisów odrębnych.
§ 4. Przeznacza się na cele nierolnicze grunty rolne
objęte planem klasy R IIIb o powierzchni 0,23 ha i klasy
R IVb o powierzchni 0,26 ha, nie objęte kompleksami
rolnymi wyznaczonymi w studium i nie wymagające
zgody o której mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia
3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych
(t. j. Dz. U. z 2004 r Nr 121 poz. 1266 ze zm.).
USTALENIA OGÓLNE
§ 5. Ustala się następujące
i kształtowania ładu przestrzennego:

zasady

ochrony

1. Obowiązuje ochrona walorów przyrodniczych
i krajobrazu, zgodnie z zasadami podanymi w § 6.
2. Obowiązuje ochrona dziedzictwa kulturowego
wg zasad podanych w § 7.
3. Obowiązują parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu określone
w ustaleniach szczegółowych.
§ 6. Ustala się następujące zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:1. Obowiązuje
utrzymanie wysokich standardów środowiska przyrodniczego, w szczególności czystości wód, powietrza atmosferycznego, gleb oraz harmonijnego krajobrazu.
2. Obowiązuje zakaz przekraczania dopuszczalnych stężeń zanieczyszczenia atmosfery, określonych
w przepisach odrębnych
3. Obowiązuje ochrona przed hałasem i stosowanie urządzeń i zabezpieczeń dla utrzymania dopuszczalnego poziomu hałasu określonego w przepisach odręb-

1. Obowiązuje kształtowanie architektury obiektów
harmonizującej z krajobrazem i nawiązującej do architektury tradycyjnej.
2. Na obszarze objętym planem nie występują
obiekty podlegające ochronie na podstawie ustawy
z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami (Dz. U. Nr 162 poz. 1568 ze zm.).
§ 8. Ustala się następujące zasady modernizacji,
rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej i komunikacji:1.
Zakaz zrzutu nieoczyszczonych
ścieków do wód i gleby, zakaz gromadzenia wszelkich
odpadów w miejscach do tego nie wyznaczonych
2. Obowiązek zachowania stref ochronnych od linii elektroenergetycznych i sieci gazowych w wielkościach zgodnych z przepisami odrębnymi
3. Utrzymanie istniejących sieci infrastruktury
technicznej i podłączenie nowych obiektów do istniejących sieci
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE
§ 9. 1. Tereny oznaczone symbolem MN obejmujące działkę nr 1782/20 we wsi Ropa o powierzchni 0,49 ha
stanowiące grunty rolne klasy R IIIb o powierzchni
0,23 ha i klasy R IVb o powierzchni 0,26 ha, przeznacza
się na tereny zabudowy mieszkaniowej, dla realizacji
budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Dopuszcza
się realizację budynków gospodarczych (z wykluczeniem
obiektów inwentarskich) i garaży dla samochodów osobowych. Obowiązuje zabezpieczenie miejsc postojowych w ilości co najmniej 1 miejsce/1 mieszkanie. Dopuszcza się realizację sieci infrastruktury technicznej.
Dopuszcza się podział na działki o powierzchni nie
mniejszej niż 0,15 ha, z obowiązkiem wydzielenia
do nich dojazdów.
2. Ustala się następujące parametry i wskaźniki
kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) Obowiązuje zakaz realizacji dachów płaskich i pulpitowych. Obowiązują dachy strome o kącie nachylenia
głównych połaci dachowych 20 - 400. Obowiązuje
ciemna kolorystyka dachów z wykluczeniem kolorów
żółtych i niebieskich.
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2) Obowiązuje maksymalna wysokość zabudowy nie
większa niż 9 m licząc od poziomu terenu do najwyższej kalenicy.
3) W elewacjach wyklucza się stosowanie paneli z tworzyw sztucznych, kamieni otoczaków i jaskrawych kolorów.
4) Obowiązuje usytuowanie budynków w odległości co
najmniej 10 m od zewnętrznej krawędzi jezdni istniejącej drogi wewnętrznej.
5) W zagospodarowaniu działki obowiązuje powierzchnia zabudowy nie większa niż 30% powierzchni działki
i pozostawienie co najmniej 60% powierzchni działki
jako biologicznie czynnej.
6) Obowiązuje uwzględnienie istniejącego uzbrojenia
w sieci infrastruktury technicznej.
3. Ustala się następujące zasady obsługi terenów
MN w zakresie infrastruktury technicznej:
1) Zaopatrzenie w wodę z ujęcia indywidualnego.
2) Odprowadzenie ścieków (dotyczy ścieków w zrozumieniu przepisów art. 9 ust. 1 pkt. 16 ustawy z dnia
18 lipca 2001 roku „Prawo wodne” – Dz. U. z 2005 r
Nr 239 poz. 2019 ze zm.) do zbiorczej sieci kanalizacji
sanitarnej. Do czasu realizacji tej kanalizacji dopuszcza
się budowę szczelnych zbiorników bezodpływowych
na nieczystości ciekłe, z zastosowaniem urządzeń
uniemożliwiających ich przepełnienie i z wywozem
ścieków na najbliższą oczyszczalnię.
3) Ogrzewanie obiektów indywidualne, oparte o paliwa
ekologiczne. Zalecane stosowanie oleju opałowego,
gazu lub energii elektrycznej.
4) Doprowadzenie gazu i istniejącej sieci na warunkach
określonych przez zarządzającego siecią.
5) Doprowadzenie energii elektrycznej z istniejącej sieci
na warunkach określonych przez zarządzającego siecią, w oparciu o bilans zapotrzebowania mocy.
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6) Usuwanie odpadów poprzez segregację i gromadzenie ich w przystosowanych pojemnikach, zlokalizowanych zgodnie z przepisami odrębnymi i wywożenie
w sposób zorganizowany.
4. Dojazd do terenów MN istniejącą drogą wewnętrzną.
USTALENIA KOŃCOWE
§ 10. Do czasu realizacji zagospodarowania ustalonego planem, dopuszcza się dotychczasowe zagospodarowanie i użytkowanie.
§ 11. Ustala się wysokość opłaty wyrażoną
w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu dla terenów MN
w wysokości 15%.
§ 12. Integralną częścią niniejszej uchwały są:
1. rysunek plan w skali 1: 1000, zaopatrzony stosowną klauzulą jako załączniki od Nr 1 do uchwały
2. rozstrzygnięcie dotyczące rozpatrzenia uwag
wniesionych do projektu planu, stanowiące załącznik Nr 2
3. rozstrzygnięcie dotyczące sposobu realizacji
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, stanowiące załącznik Nr 3
§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Ropa
§ 14. Uchwała podlega ogłoszeniu, publikacji na
stronie internetowej gminy i wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy w Ropie:
Władysława Smoła
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Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XL/277/10
Rady Gminy Ropa
z dnia 6 sierpnia 2010 r.

Przewodniczący Rady Gminy w Ropie:
Władysława Smoła
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Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XL/277/10
Rady Gminy Ropa
z dnia 6 sierpnia 2010 r.

Rozstrzygnięcie dotyczące rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Ropa – wieś Ropa „9” działka nr 1782/20
Rada Gminy Ropa, po zapoznaniu się z oświadczeniem Wójta Gminy Ropa, stwierdzającym brak uwag
kwestionujących przyjęte ustalenia w projekcie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla wsi Ropa „9” działka nr 1782/20, w okresie wyłożenia tego projektu do wglądu publicznego i 14 dni
po zakończeniu wyłożenia, stwierdza brak potrzeby

rozstrzygnięcia o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r Nr 80 poz. 717
ze zm.)
Przewodniczący Rady Gminy w Ropie:
Władysława Smoła
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XL/277/10
Rady Gminy Ropa
z dnia 6 sierpnia 2010 r.

Rozstrzygnięcie dotyczące sposobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań
własnych gminy, zapisanych w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Ropa – wieś Ropa „9” działka nr 1782/20
Rada Gminy Ropa, po zapoznaniu się z oświadczeniem Wójta Gminy Ropa, stwierdzającym brak zapisanych inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej
należących do zadań własnych gminy w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Ropa „9” działka nr 1782/20, stwierdza
brak potrzeby rozstrzygnięcia o którym mowa w art. 20

ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r
Nr 80 poz. 717 ze zm.)
Przewodniczący Rady Gminy w Ropie:
Władysława Smoła
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UCHWAŁA NR XXXII/202/10
RADY GMINY WIŚNIOWA
z dnia 28 czerwca 2010 r.
w sprawie:określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty
należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Wiśniowa
lub jej jednostkom organizacyjnym
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2001r. nr 142 poz. 142 z póź. zm.) oraz art. 59
ust 1, ust 2, i ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.
o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 poz. 1240) Rada
Gminy Wiśniowa uchwala co następuje:
§ 1. 1. Uchwała określa szczegółowe zasady, sposób i tryb umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz
rozkładania na raty należności pieniężnych mających
charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Wiśniowa lub jej jednostkom organizacyjnych, zwanych
dalej „należnościami cywilnoprawnymi” od osób fizycznych, osób prawnych, a także jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, zwanych dalej „dłużnikami”.
2. Uchwała ma zastosowanie do umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty należności cywilnoprawnych należnych Gminie a pobieranych
przez jednostki budżetowe (w tym Urząd Gminy).
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1. organie – należy przez to rozumieć Wójta, kierownika jednostki budżetowej (wskazanych w § 4 ust. 1
niniejszej uchwały)
2. decyzji – należy przez to rozumieć wyrażone na
piśmie jednostronne oświadczenie woli organu.
3. minimalnym wynagrodzeniu – należy przez to
rozumieć minimalne wynagrodzenie za pracę ogłoszone
przez właściwy organ.
§ 3. 1. Należności cywilnoprawne mogą zostać
umorzone w całości lub w części, na wniosek dłużnika
wyłącznie w przypadku uzasadnionym ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym, w szczególności jeżeli terminowe spłacenie należności cywilnoprawnych mogłoby zagrażać istotnym interesom dłużnika,
zwłaszcza egzystencji jego lub jego rodziny albo dalszemu funkcjonowaniu lub gdy jest to uzasadnione
szczególnie ważnymi względami społecznymi lub gospodarczymi.
2. Umorzenie należności cywilnoprawnych może
nastąpić również z urzędu w przypadku wystąpienia
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okoliczności wymienionych w art. 56 ust. 1 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
(Dz.U.Nr 157 poz.1240)
3. Jeżeli umorzenie dotyczy części należności cywilnoprawnych, w decyzji umorzeniowej oznacza się
termin zapłaty pozostałej należności cywilnoprawnych
oraz odsetek należnych, naliczonych od pierwotnego
terminu zapłaty do dnia zapłaty do dnia zapłaty
w stosunku do pozostałej do zapłaty części należności.
W razie niedotrzymania tego terminu przez dłużnika
decyzja umorzeniowa podlega uchyleniu.
4. Umorzenie należności głównej powoduje jednocześnie należności ubocznych. Jeżeli umorzenie dotyczy
części należności głównej, w odpowiednim stosunku
procentowym podlegają umorzeniu należności uboczne.
5. Umorzenie należności, za którą odpowiada solidarnie więcej niż jeden dłużnik, może nastąpić, gdy
okoliczności uzasadniające umorzenie zachodzą co do
wszystkich dłużników.
§ 4. 1. Do umorzenia należności uprawniony jest:
1) kierownik jednostki budżetowej – do kwoty należności nieprzekraczającej w dniu podjęcia decyzji kwoty minimalnego wynagrodzenia,
2) Wójt Gminy Wiśniowa; - w przypadku należności
cywilnoprawnych pobieranych przez Urząd Gminy, - na
wniosek kierownika jednostki budżetowej, jeżeli umarzana
należność jest wyższa od kwoty określonej w pkt 1)
2. Kwoty należności cywilnoprawnych tego samego
dłużnika z różnych wynikających z różnych tytułów nie
ulegają kumulacji.
§ 5. 1.W przypadku, jeżeli terminowe spłacenie należności cywilnoprawnych mogłoby zagrażać istotnym
interesom dłużnika, zwłaszcza egzystencji jegu lub jego
rodziny albo dalszemu funkcjonowaniu lub gdy jest to
uzasadnione szczególnie ważnymi względami społecznymi lub gospodarczymi, organ bez względu na kwotę
należności, na udokumentowany wniosek dłużnika może jednorazowo odroczyć termin zapłaty całości lub
części należności albo rozłożyć płatność całości lub
części należności cywilnoprawnych na raty na okres nie
dłuższy niż 12 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku.
2. Od należności cywilnoprawnej, której termin zapłaty
odroczono lub rozłożono na raty, nie pobiera się odsetek za zwłokę za okres, na który została wydana decyzja.
§ 6. 1.Wniosek o umorzenie, odroczenie terminu
zapłaty lub rozłożenie na raty należności cywilnoprawnych dłużnik składa do uprawnionego organu wraz
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z dokumentami potwierdzającymi okoliczności faktyczne
wskazane we wniosku.
2. Do wniosku dłużnik zobowiązany jest załączyć
oświadczenie o sytuacji majątkowej.
3. Organ może żądać od dłużnika dodatkowych wyjaśnień oraz dokumentów niezbędnych dla rozstrzygnięcia sprawy.
4. W przypadku, gdy dłużnikiem jest przedsiębiorca,
do postępowania w sprawie umarzania, odroczenia lub
rozłożenia na raty należności cywilnoprawnych stosuje
się przepisy ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej oraz inne obowiązujące
w tym zakresie przepisy.
5. W przypadku negatywnej decyzji w sprawie
umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty, odsetki
liczone są w pełnej wysokości do dnia dokonania wpłaty. Bieg naliczenia odsetek zostaje przerwany w okresie
od dnia złożenia wniosku do dnia doręczenia dłużnikowi
decyzji.
6. Jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie albo w pełnej
wysokości należności, której termin płatności odroczono, albo nie spłaci w pełnej wysokości ustalonych rat,
należność pozostała do zapłaty staje się wymagalna
natychmiast w raz z należnymi odsetkami.
§ 7. Organ może cofnąć swą decyzję o umorzeniu,
odroczeniu terminu zapłaty lub rozłożeniu na raty należności cywilnoprawnych jeżeli wyjdzie na jaw, że dowody na podstawie których podjęto taką decyzję okazały
się fałszywe, bądź została wydana w wyniku przestępstwa albo dłużnik wprowadził organ uprawniony w błąd
co do okoliczności, które stanowiły podstawę decyzji.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Wiśniowa, kierownikom jednostek budżetowych.
§ 9. Traci moc uchwała Nr XXI/141/09 Rady Gminy
Wiśniowa z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych przypadających
Gminie Wiśniowa, co do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Ryszard Dudzik
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• Informacja o warunkach rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urzędowego:
Dziennik rozpowszechniany jest w drodze prenumeraty pełnej lub ograniczonej.
Reklamacje z powodu nieotrzymania poszczególnych numerów w prenumeracie pełnej należy zgłaszać telefonicznie na nr: (012) 392-16-96
do Zakładu Poligraficznego "XERODRUK", 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22 do 5 dni po otrzymaniu następnego kolejnego numeru, zgłoszenie po tym
terminie nie będzie uwzględnione.
Egzemplarze z lat ubiegłych do 2008 r. (włącznie - do wyczerpania nakładu) można nabywać na podstawie nadesłanego zamówienia
do Zakładu Obsługi Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22.
• Informacja o czasie i miejscu, w którym wyłożone są do powszechnego wglądu zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami:
Wydział Prawny i Nadzoru Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22, p. 220,
w czasie pracy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
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Redakcja: Wydział Prawny i Nadzoru Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22, p. 220,
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