DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Nr 661

Kraków, dnia 9 grudnia 2010 r.
TREŚĆ:
Poz.:
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Rady Miasta Jordanowa z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie zmiany uchwały
budżetowej w 2010 roku.

43333

Rady Miasta Jordanowa z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie wyznaczenia
obszarów, na których nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia ziemi.

43338

Rady Miasta Jordanowa z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach
inicjatyw lokalnych.

43341

Rady Miasta Jordanowa z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie zmiany Statutu
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie.

43349

Rady Gminy Laskowa z dnia 23 września 2010 r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Laskowa oraz jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej
w przypadkach w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną a także
wskazanie organu do tego uprawnionego.

43349

Rady Gminy Laskowa z dnia 29 października 2010 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2010 r.

43350

Rady Gminy Laskowa z dnia 29 października 2010 r. w sprawie: określenia
warunków i trybu przyznawania oraz wysokości nagród dla zawodników za
osiągnięcia wysokich wyników sportowych.

43363

Rady Gminy Laskowa z dnia 29 października 2010 r. w sprawie: wprowadzenia
Regulaminu Konsultacji Społecznych Rocznych Programów Współpracy
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

43364

Rady Gminy Laskowa z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie: określenia stawek
podatku od nieruchomości.

43366

Rady Gminy Laskowa z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie: obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały 2010 r.

43366

Rady Gminy Laskowa z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

43367

Rady Gminy Laskowa z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie: określenia wysokości stawek za ścieki wprowadzone do urządzeń kanalizacyjnych Gminy Laskowa w miejscowości Laskowa, Kamionka Mała, Jaworzna, Ujanowice,
Sechna, Kobyłczyna, Strzeszyce, Krosna, Żmiąca.

43370

Rady Gminy Laskowa z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie: określenia wysokości stawek za ścieki przyjmowane na punkcie zrzutu ścieków przy oczyszczalni ścieków w Ujanowicach.

43370

Rady Gminy Laskowa z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie: zmiany zasad
udzielania stypendium dla uczniów.

43370
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Rady Gminy Laskowa z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych "MOJE BOISKO - ORLIK
2012"w LASKOWEJ.

43371

Rady Gminy Laskowa z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie: wyznaczenia
obszarów, na których nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia się ziemi oraz warunków na których może odbywać się odbudowa obiektów budowlanych.

43372

Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia wzorów formularzy podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego.

43380

Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od tego podatku.

43393

Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

43393

Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXVII/308/09 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 21 października 2009 roku w sprawie- inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz opłat lokalnych określenia imiennego wykazu inkasentów oraz określenia wysokości
prowizji za inkaso.

43395

Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy na 2010 rok
Nr XXX/321/010 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 27 stycznia
2010 roku.

43396

Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XII/116/04 z dnia 26 lutego 2004r.
Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim w sprawie ustalenia strefy płatnego
parkowania pojazdów samochodowych na drodze gminnej - Rynek w Makowie Podhalańskim

43400

Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie: górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za
usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych.

43401

Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

43401

Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie wyznaczenia obszarów, na których nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie
obiektów budowlanych w wyniku osunięcia ziemi i na których odbudowa
obiektów budowlanych odbywa się po trwałym ustabilizowaniu terenu oraz
uzyskaniu pozwolenia na budowę

43402

Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 28 października 2010 r. w sprawie zmian
w budżecie gminy na rok 2010

43411

Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 28 października 2010 r. w sprawie zmiany
budżetu gminy na rok 2010

43411

Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 28 października 2010 r. w sprawie zmian
budżetu gminy na rok 2010

43416

Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 28 października 2010 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości

43417

Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 28 października 2010 r. w sprawie zmiany
wzorów formularzy do celów podatkowych określonych w Uchwale
Nr XII/89/07 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 października 2007r.

43418

Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie likwidacji
zakładu budżetowego w celu przekształcenia w jednostkę budżetową.

43424

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 661
5503

–

– 43333 –

Poz. 5472

Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia
opłat za świadczenia Publicznego Przedszkola w Wierzchosławicach.

43425

INFORMACJE:
5504

–

Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom z dnia 25 października 2010 r. w sprawie
modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków w obrębach ewidencyjnych Domaniewice, Kąpiele Wielkie i Strzegowa Kolonia Gmina Wolbrom

43425

5472
5472

UCHWAŁA NR XXXVI/315/2010
RADY MIASTA JORDANOWA
z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej w 2010 roku.
Na podstawie art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240
z późn. zm.), w związku z art. 121 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę
o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241 z późn.
zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.) - Rada Miasta Jordanowa u c h
w a l a, co następuje:
§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Miasta
Jordanowa na rok 2010 o kwotę 7.927,39 zł, (w całości
dochody bieżące) oraz dokonuje się zmian w planie
dochodów – zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.Planowane dochody po zmianach wynosić będą
13.018.731,04 zł.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta
Jordanowa na rok 2010 o kwotę 7.927,39 zł oraz dokonuje się zmian w planie wydatków – zgodnie
z załącznikiem nr 2 do uchwały.Planowane wydatki po
zmianach wynosić będą 14.225.877,71 zł.

cych z budżetu Unii Europejskiej - zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Jordanowa
do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją wieloletnich programów, w kwotach dla poszczególnych lat
realizacji programu, jak w załączniku nr 3.
§ 3. 1. Ustala się limity wydatków na wieloletnie
programy inwestycyjne - zgodnie z załącznikiem nr 4 do
uchwały.
2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Jordanowa
do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych, w kwotach dla poszczególnych lat realizacji programu, jak w załączniku
nr 4.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta Jordanowa.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

3. Wydatki budżetu obejmują wydatki bieżące na
programy finansowane z pomocy zagranicznej, tzn. ze
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
w wysokości 115.218,70 zł.

Przewodniczący Rady
Miasta Jordanowa
mgr Maria Pudo

§ 2. 1. Ustala się limity wydatków na wieloletnie
programy i projekty realizowane ze środków pochodząZałącznik nr 1
do uchwały Nr XXXVI/315/2010
Rady Miasta Jordanowa
z dnia 9 listopada 2010 r.
Dochody

1
700

Rozdział

§

Nazwa

2

3

4
Gospodarka mieszkaniowa
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

Plan przed
zmianą
5
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0,00
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6

7

Plan po zmianach
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0,00
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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
Wpływy z różnych dochodów
Działalność usługowa
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 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
Otrzymane spadki, zapisy
i darowizny w postaci pieniężnej
Pozostałe zadania w zakresie
polityki społecznej
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 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
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
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
razem:
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

majątkowe

Poz. 5472

569 470,00

0,00

15 500,00

584 970,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 370,00
2 170,48

0,00
0,00

15 500,00
5 229,47

17 870,00
7 399,95

0,00

0,00

0,00

0,00

2 170,48

0,00

5 229,47

7 399,95

0,00

0,00

0,00

0,00

2 170,48

0,00

5 229,47

7 399,95

128 020,78

-12 802,08

0,00

115 218,70

128 020,78

-12 802,08

0,00

115 218,70

128 020,78

-12 802,08

0,00

115 218,70

128 020,78

-12 802,08

0,00

115 218,70

126 484,53

-12 645,30

0,00

113 839,23

1 536,25

-156,78

0,00

1 379,47

12 890
803,65

-12 802,08

20 729,47

12 898 731,04

128 020,78

-12 802,08

0,00

115 218,70

0,00

0,00

120 000,00

0,00

0,00

0,00

-12 802,08

20 729,47

13 018 731,04

majątkowe
razem:
120 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków
na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych
0,00
z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Ogółem:

13 010 803,65
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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

128 020,78

Poz. 5472

-12 802,08

0,00

115 218,70

Przewodniczący Rady
Miasta Jordanowa
mgr Maria Pudo
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Poz. 5472
Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXXVI/315/2010
Rady Miasta Jordanowa
z dnia 9 listopada 2010 r.

Wydatki

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 661

– 43337 –

Poz. 5472

Przewodniczący Rady
Miasta Jordanowa
mgr Maria Pudo

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 661

– 43338 –

Poz. 5472,5473
Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXXVI/315/2010
Rady Miasta Jordanowa
z dnia 9 listopada 2010 r.

Limity Wydatków
Lp.

Program - jego cel i zadania

Jednostka
Okres
organizacyjna
realizacji
realizująca
programu
program

Wysokość wydatków w roku 2010
Łączne
Środki
Środki
Środki
nakłady
z budżetu z budżetu
z budżetu
finansowe
Gminy
państwa
UE

Miejski
POKL - Priorytet VII, Działanie 7.1,
Ośrodek
Poddziałanie 7.1.1, Projekt: Rozwój
Pomocy
1.
i upowszechnianie aktywnej
2008-2012 571 412,37 18 709,81
Społecznej
integracji przez ośrodki pomocy
w Jordanowi
społecznej, pt. "Wspólne działanie"
e

1 379,47

113 839,23

Wysokość Wysokość
wydatków wydatków
w roku
w roku
2011
2012

163 690,41 148 809,45

Przewodniczący Rady
Miasta Jordanowa
mgr Maria Pudo
Załącznik nr 4
do uchwały Nr XXXVI/315/2010
Rady Miasta Jordanowa
z dnia 9 listopada 2010 r.
Limity wydatków
Lp.

Program - jego cel i zadania

Jednostka
organizacyjna
realizująca
program

1.

Rozwój usług publicznych opartych na ICT
w Gminie Miasto Jordanów

Urząd Miasta
Jordanów

2.

Ograniczenie zużycia energii w obiektach
szkolnych w Gminie Miasto Jordanów
poprzez wykorzystanie rozwiązań prośrodowiskowych

Łączne nakłady finansowe

621 313,12

Urząd Miasta
Jordanów

480 413,04

Okres realizacji programu

2008-2011

2010-2011

Źródła
finansowania
Ogółem
Środki
własne
Inne
źródła
Ogółem
Środki
własne
Inne
źródła

Wysokość
wydatków
w roku
2010
68 123,08

Wysokość
wydatków
w roku
2011
495 527,37

17 030,77

123 881,84

51 092,31

371 645,53

14 518,00

465 895,84

2 177,70

259 182,60

12 340,30

206 713,24

Przewodniczący Rady Miasta Jordanowa
mgr Maria Pudo
5472

5473
5473

UCHWAŁA NR XXXVI/318/2010
RADY MIASTA JORDANOWA
z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie wyznaczenia obszarów, na których nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów
budowlanych w wyniku osunięcia ziemi.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r., Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 13a
ust. 1 ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r., o szczególnych
zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów
budowlanych w wyniku działania żywiołu (Dz. U. Nr 84,
poz. 906 z późn. zm.) - Rada Miasta Jordanowa u c h w a
l a, co następuje:
§ 1. Wyznacza się obszary, na których nastąpiło
zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych
w wyniku osunięcia ziemi.

§ 2. Obszary, o których mowa w § 1 określają załączniki graficzne nr 1 i 2 stanowiące integralną część
uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta Jordanowa.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Miasta Jordanowa
mgr Maria Pudo

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 661

– 43339 –

Poz. 5473
Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXXVI/318/2010
Rady Miasta Jordanowa
z dnia 9 listopada 2010 r.

zał1

Przewodniczący Rady Miasta Jordanowa
mgr Maria Pudo

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 661

– 43340 –

Poz. 5473
Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXXVI/318/2010
Rady Miasta Jordanowa
z dnia 9 listopada 2010 r.

ZAŁ.2

Przewodniczący Rady Miasta Jordanowa
mgr Maria Pudo
5473

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 661

– 43341 –

Poz. 5474

5474
5474

UCHWAŁA NR XXXVI/323/2010
RADY MIASTA JORDANOWA
z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach
inicjatyw lokalnych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.:Dz. U.
z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 19c
ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.:Dz. U. Nr 96
poz. 873, z późn. zm.) - Rada Miasta Jordanowa uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się „Tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach
inicjatyw lokalnych” będące załącznikiem do niniejszej
uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta Jordanowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Miasta Jordanowa
mgr Maria Pudo

Załącznik
do uchwały Nr XXXVI/323/2010
Rady Miasta Jordanowa
z dnia 9 listopada 2010 r.
Tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadań publicznych w trybie inicjatywy lokalnej.
1. Postanowienia ogólne.
1) Inicjatywa lokalna w rozumieniu niniejszej uchwały to
forma współpracy Gminy Miasto Jordanów z jej
mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej Miasta
Jordanowa.
2) Mieszkańcy Gminy Miasto Jordanów bezpośrednio
,bądź za pośrednictwem organizacji pozarządowych,
lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
mogą złożyć wniosek o realizację zadania publicznego
w następującym zakresie:
-działalności wspomagającej rozwój wspólnot: społeczności lokalnych, obejmującej w szczególności budowę, rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury stanowiących własność j. s. t.;
-działalności charytatywnej, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania
polskości oraz rozwoju świadomości narodowej,
obywatelskiej i kulturowej, działalności na rzecz
mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka
regionalnego, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, promocji i organizacji wolontariatu;
-edukacji oświaty i wychowania;
-działalności w sferze kultury fizycznej i turystyki;
-ochrony przyrody, w tym zieleni w miastach i wsiach;
-porządku i bezpieczeństwa publicznego.
3) Katalog powyższy ma charakter zamknięty.
2. Warunki przyjęcia i kwalifikacji zadań do analizy
i oceny w ramach inicjatywy lokalnej.
1) Wnioski w ramach inicjatywy lokalnej mogą składać:

a) bezpośrednio mieszkańcy Miasta Jordanowa - grupa inicjatywna licząca co najmniej 3-osobową grupę mieszkańców Gminy,
b) mieszkańcy (co najmniej 3 osobowa grupa) za pośrednictwem organizacji pozarządowych, lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 Ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanymi dalej Wnioskodawcą.
2) Wniosek, o którym mowa w pkt. 1, stanowi wniosek
w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego i powinien zawierać w szczególności:
a) określenie osoby (podmiotu) składającego wniosek
o realizację zadania w trybie inicjatywy lokalnej
z podaniem nazwisk osób składających wniosek/
nazwy podmiotu, adresu, Nr NIP, Regon i innych
niezbędnych do zawarcia umowy danych;
b) dokładny opis merytoryczny wnioskowanego zadania,
c) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania,
d) określenie miejsca i czasu realizacji zadania,
e) określenie celu i rezultatów wnioskowanego zadania,
f) wykazanie wkładu finansowego wnioskodawcy
g) wykazanie wkładu społecznego wnioskodawcy,
h) wykazanie wkładu rzeczowego wnioskodawcy.
3) Wnioskodawca składa wniosek o wsparcie realizacji
zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
w formie pisemnej do Urzędu Miasta Jordanowa
w roku, w którym planowana jest ich realizacja wg
wzoru formularza, który stanowi załącznik do uchwały.
4) Burmistrz Miasta Jordanowa , w ciągu 7 dni od daty
wpływu wniosku, ustala komórkę organizacyjną Urzędu / samodzielne stanowisko, bądź jednostkę organizacyjną Miasta, właściwą do realizacji danej inicjatywy lokalnej i niezwłocznie przekazuje wniosek do tej
komórki bądź jednostki.
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5) Właściwa komórka organizacyjna /samodzielne stanowisko bądź jednostka organizacyjna Miasta, najpóźniej w ciągu 30 dni od daty złożenia kompletnego
wniosku:
a) dokona analizy i oceny wniosku;
b) ustali okoliczności istotne dla możliwości realizacji
inicjatywy lokalnej oraz opracuje, we współpracy
z Wnioskodawcą,
jej
szacunkowy
kosztorys
i harmonogram realizacji;
c) przedstawi Burmistrzowi Miasta opinie na temat
celowości i możliwości realizacji zadania.
6) Przy ocenie wniosku o którym mowa w pkt.5 lit.a należy uwzględnić następujące kryteria szczegółowe:
a) cel inicjatywy( w tym powszechna użyteczność
przedsięwzięcia - ile osób z niego skorzysta);
b) zakres rzeczowy inicjatywy;
c) wysokość udziału finansowego wnioskodawcy
w łącznych kosztach realizacji inicjatywy lokalnej;
d) wkład rzeczowy Wnioskodawcy w realizację inicjatywy lokalnej;
e) wkład pracy społecznej zadeklarowany przez Wnioskodawcę.
f) zaawansowanie przygotowań do realizacji przedsięwzięcia będącego przedmiotem wniosku;
g) wysokość środków z budżetu Gminy Miasto Jordanów potrzebnych do realizacji inicjatywy lokalnej;
h) zgodność celów z programami i strategiami obowiązującymi na terenie gminy;
i) zgodność inicjatywy z potrzebami lokalnymi;
j) kompletności złożonych dokumentów.
7) Wnioski o zadania realizowane w trybie inicjatywy
lokalnej z dziedziny: budowa, rozbudowa, przebudowa
lub remont dróg, budynków oraz obiektów architektury stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego podlegać będą dodatkowej ocenie pod
względem:
a) uwarunkowań realizacji;
b) efektu rzeczowego, ekologicznego i in.;
c) wstępnego uzgodnienia np.: zgoda na wejście na
teren;
d) wymaganych i niezbędnych uzgodnień;
e) przewidywanego terminu (okresu) realizacji zadania;
f) kosztów eksploatacji inicjatywy lokalnej, ponoszonych przez Gminę Miasto Jordanów po jej zrealizowaniu.

Poz. 5474

8) Warunkiem realizacji zadania publicznego w ramach
inicjatywy lokalnej jest zawarcie umowy na realizację
przedsięwzięcia w ramach inicjatywy lokalnej pomiędzy Gminą a Wnioskodawcą.
9) W przypadku przyjęcia wniosku do realizacji, Rada
Miasta Jordanowa upoważnia Burmistrza Miasta do
zawarcia z wnioskodawcą na czas określony umowy
o wykonanie zadania w trybie inicjatywy lokalnej.
W umowie określone będą każdorazowo warunki realizacji zadania oraz sposób złożenia sprawozdania
z jego realizacji.
10)Rada Miasta Jordanowa zapewni w budżecie Miasta
środki finansowe na realizację zadań w ramach inicjatywy lokalnej.
11)W przypadku zawarcia umowy na realizację zadania
w trybie inicjatywy lokalnej, wnioskodawca zobowiązany jest dokonać wskazanych w deklaracji współfinansowania wpłat finansowych w terminie wskazanym w umowie.
12)W przypadku wniosków o których mowa w punkcie
7 Gmina może zastrzec sobie prawo sprawowania
nadzoru inwestorskiego oraz przeprowadzania odbioru/kontroli częściowej i końcowej zleconego zadania.
13)Informacje o realizacji zadań publicznych w ramach
inicjatywy lokalnej podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miasta Jordanowa.
14)Miasto może odstąpić od wykonania umowy, jeżeli
po jej zawarciu zostaną ujawnione nowe okoliczności
uniemożliwiające realizację zadania w trybie inicjatywy lokalnej bądź Wnioskodawca nie wywiąże się
z zadeklarowanego wkładu finansowego, rzeczowego
lub wkładu pracy społecznej.
3. Postanowienia końcowe.
1) W zakresie nieuregulowanym w uchwale, do umowy
o wykonanie zadania w trybie inicjatywy lokalnej stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. –
Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).
Przewodniczący Rady
Miasta Jordanowa
mgr Maria Pudo
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Załącznik do zał. nr 1
do uchwały Nr XXXVI/323/2010
Rady Miasta Jordanowa
z dnia 09 listopada 2010 r.
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Przewodniczący Rady
Miasta Jordanowa
mgr Maria Pudo
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UCHWAŁA NR XXXVI/325/2010
RADY MIASTA JORDANOWA
z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h oraz art. 40
ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591
z późn. zm.) w związku z art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
29 lipca 2005 roku (Dz.U. z 2005 r. nr 180 poz. 1493
z późn. zm.), o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Rada Miasta Jordanowa uchwala, co następuje:
§ 1. Zmienia się Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Jordanowie stanowiący załącznik do
uchwały Nr XVIII/105/2004 Rady Miasta Jordanowa
z dnia 26 czerwca 2004 r. w sprawie nadania Statutu
Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Jordanowie (zm. uchwała Nr XXIV/157/2005 Rady Miasta Jordanowa z dnia 28 lutego 2005 r., uchwała Nr XII/111/2007
Rady Miasta Jordanowa z dnia 27 grudnia 2007 r.
i uchwała Nr XXI/202/2008 Rady Miasta Jordanowa
z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany Statutu

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie)
w ten sposób, że w § 4 po pkt. 5 dodaje się pkt. 6
w brzmieniu:„Ośrodek realizuje zadania wynikające
z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta Jordanowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego z mocą obowiązującą od dnia od
1 sierpnia 2010 r.
Przewodniczący Rady
Miasta Jordanowa
mgr Maria Pudo
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UCHWAŁA NR LV/283/10
RADY GMINY LASKOWA
z dnia 23 września 2010 r.
w sprawie: określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg z tytułu należności pieniężnych mających
charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Laskowa oraz jej jednostkom podległym oraz warunków
dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną a także
wskazanie organu do tego uprawnionego.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15, art, art.40, ust.1
i art. 41 ust,1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U.
Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214,
poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568,
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1759, z 2005 r.
Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181,
poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974,
Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,
poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420. Nr 157, poz. 1241,
z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106,
poz.n675) oraz art. 59 ust. 1, 2, i 3 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.
Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146) i art. 4 ust.1
i art. 13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku
o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych
aktów prawnych (tekst jednolity z 2010 r. Dz.U.
Nr 17,poz.95) Rada Gminy Laskowa uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady, sposób
i tryb udzielania ulg w zakresie umarzania, odraczania
terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, zwanych dalej
„należnościami”, do których nie stosuje się przepisów
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa
(Dz.U. Nr 8, poz. 60 z późn.zm.),przypadających Gminie
Laskowa oraz jej jednostkom podległym a także określa
organy i osoby do tego uprawnione oraz warunki do-

puszczalności pomocy publicznej w przypadkach,
w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
§ 2. 1. Wójt Gminy Laskowa na pisemny wniosek
dłużnika, w przypadkach uzasadnionych względami
społecznymi lub gospodarczymi, w szczególności możliwościami płatniczymi dłużnika oraz uzasadnionym
interesem publicznym jednostki, może:
1) odroczyć termin spłaty całości lub części należności,
2) rozłożyć płatność całości lub części należności na raty,
3) odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległych należności wraz z odsetkami za zwłokę,
4) umorzyć w całości lub w części zaległe należności lub
odsetki za zwłokę,
2. Umorzenie należności głównej jest równoznaczne z umorzeniem zwiazanych z tą należnością
odsetek za zwłokę,
3. Wniosek o umorzenie płatności powinien być
należycie umotywowany. Przed umorzeniem należności
należy przeprowadzić wszechstronne postępowanie
wyjaśniające,
4. Złożenie wniosku o umorzenie należności nie
skutkuje cofnięciem pozwu w przypadku toczącego się
postępowania sądowego.
5. Od należności, której termin spłaty odroczono
lub rozłożono na raty, nie pobiera się odsetek, za zwłokę
za okres od wydania jednostronnego oświadczenia woli
lub zawarcia porozumienia do upływu terminu spłaty.
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6. Jeżeli dłużnik nie spłaci należności odroczonej
w terminie lub nie zapłaci w pełnej wysokości ustalonych rat, należność staje się natychmiast wymagalna
wraz z należnymi, ustawowymi odsetkami za zwłokę
obliczonymi od pierwotnych terminów płatności. Przez
spełnienie terminu spłaty uważa się datę faktycznego
wpływu należności na rachunek bankowy wierzyciela.
7. W przypadku negatywnego rozstrzygnięcia
wniosku w sprawie odroczenia lub rozłożenia na raty,
odsetki liczone są w pełnej wysokości do dnia dokonania wpłaty. Bieg naliczania odsetek zostaje przerwany
w okresie od dnia złożenia wniosku do dnia doręczenia
dłużnikowi odmowy udzielenia ulgi lub zawarcia – ugody porozumienia lub dokonania innej czynności zwalniającej z długu.
8. Okres odroczenia terminu płatności nie może
być dłuższy niż 6 miesięcy.
9. Okres spłaty należności rozłożonej na raty nie
noże być dłuższy niż 30 miesięcy.
§ 3. 1. Należności pieniężne mogą być umarzane
z urzędu w całości, jeżeli:
1) osoba fizyczna – zmarła, nie pozostawiając żadnego
majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego,
których łączna wartość nie przekracza kwoty 6.000 zł;
2) osoba prawna – została wykreślona z właściwego
rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność,
a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi
z mocy prawa na osoby trzecie;
3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od
kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub
postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;
4) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości
prawnej uległa likwidacji;
5) zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny;
6) nie można ustalić dłużnika lub dłużnik zmarł nie pozostawiając spadkobierców.
2. W przypadku gdy oprócz dłużnika głównego są
zobowiązane inne osoby, należności, mogą zostać umorzone tylko wtedy, gdy warunki umarzania są spełnione
wobec wszystkich zobowiązanych.

Poz. 5476,5477

4. Kwoty należności tego samego dłużnika wynikające z różnych tytułów nie podlegają kumulacji.
§ 4. 1. Do umarzania należności, a także udzielania
ulg w ich spłacie uprawniony jest Wójt Gminy Laskowa.
§ 5. 1. Umorzenie należności oraz rozłożenie terminu jej spłaty lub rozłożenia na raty następuje w formie
pisemnej na podstawie przepisów prawa cywilnego.
2. Umorzenie należności, a także udzielenie ulgi
w ich spłacie następuje
1) w odniesieniu do należności wynikających ze stosunków cywilno – prawnych w drodze porozumienia,
2) w sytuacjach przewidzianych w § 3 ust.1 pkt.6
w drodze jednostronnego oświadczenia.
3. Wójt Gminy Laskowa w drodze jednostronnego
oświadczenia woli może zdecydować o niedochodzeniu
należności, która wraz z odsetkami nie przekracza kwoty
dwu krotności wartości listu poleconego za zwrotnym
potwierdzeniem.
§ 6. 1. Zobowiązuje się Wójta Gminy do informowania Rady Gminy Laskowa o podjętych w roku budżetowym rozstrzygnięciach w zakresie wysokości umorzonych wierzytelności oraz innych ulg określonych
w niniejszej uchwale.
§ 7. Udzielanie ulg w formie umarzania, odraczania
i rozkładania na raty na wniosek dłużnika prowadzącego
działalność gospodarczą, bez względu na formę organizacyjno – prawną następuje zgodnie z ustawą z dnia 30
kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404
z pózn.. zm.).
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Laskowa.
§ 9. Traci moc uchwała Nr XXXVII/235/06 Rady
Gminy Laskowa z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie: szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Laskowa
oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz
wskazania organów do tego uprawnionych.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

3. Umorzenie należności musi być poprzedzona
postępowaniem wyjaśniającym, które wykaże przynajmniej jedną z przesłanek umorzenia wymienionych
w ust. 1.

Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Stach
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UCHWAŁA NR LVII/293/10
RADY GMINY LASKOWA
z dnia 29 października 2010 r.
w sprawie: zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2010 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz.1591 z póź. zmianami),
art.211, art.212, art.235, art.236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157,

poz.1240 z póź. zmianami) - Rada Gminy Laskowa
uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy Laskowa na 2010 r. o kwotę 445.552,12 zł., oraz dokonuje
się zmian w planie dochodów, w tym:

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 661

– 43351 –

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 99.552,12 zł.
2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 346.000,00 zł.
-jak załącznik Nr 1.
Po wprowadzonej zmianie plan dochodów wynosi 27.516.831,02 zł.
§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy Laskowa na 2010 r. o kwotę 445.552,12 zł., oraz dokonuje się
zmian w planie wydatków - jak załącznik Nr 2.
2. Zmiany wydatków z ust.1 obejmują:
1) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę
170.900,12 zł. - z tego:
a) zwiększenie planu wydatków bieżących jednostek
budżetowych o kwotę 175.206,00 zł., w tym na:
-zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i składki od
nich naliczane: 116.970,00 zł.,
-zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadań
statutowych jednostek budżetowych: 58.236,00 zł.,
b) zwiększenie wydatków na świadczenia na rzecz
osób fizycznych o kwotę 6.332,59 zł.,
c) zmniejszenie wydatków na programy finansowane
z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1
pkt.2 i 3 o kwotę 10.638,47 zł.
- jak w załączniku Nr 2.1.
2) zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę
274.652,00 zł., w tym wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 274.652,00 zł.
- jak w załączniku Nr 2.2.

Poz. 5477

Po wprowadzonej zmianie plan wydatków wynosi 30.516.012,02 zł.
§ 3. Wydatki o których mowa w § 2 obejmują wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie
ustawami – jak w załączniku Nr 3.
§ 4. Wprowadza się zmiany w planowanych kwotach dotacji udzielanych w roku 2010 – jak w załączniku
Nr 4.
§ 5. Dokonuje się zmian w limitach wydatków na
programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – przyjmując plan po
zmianach – jak w załączniku Nr 5.
§ 6. Wprowadza się zmiany w planie dochodów
z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – jak
w załączniku Nr 6.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Laskowa.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Stach
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Załącznik nr 1
do uchwały Nr LVII/293/10
Rady Gminy Laskowa
z dnia 29 października 2010 r.

ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU GMINY LASKOWA na 2010 r.
ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW
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Objaśnienia:
1) dział 600, rozdział 60078 – dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych - dofinansowanie zadań polegających
na odbudowie obiektów komunalnej infrastruktury technicznej zniszczonych w wyniku powodzi mającej miejsce
w maju i czerwcu br. - promesa – zawiadomienie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji – pismo
Nr BUSKŻ-I-5901-10-53/10 z dnia 19.10.2010 r.
2) dział 700, rozdział 70005 – zmniejszenie dochodów z tytułu dzierżawy gruntu o kwotę 2.000,00 zł. - wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kamionce Małej,
3) dział 756, rozdział 75618 – przeniesienie planowanych dochodów z tytułu opłat i kar pobieranych z tytułu korzystania ze środowiska do działu 900, rozdział 90019,
4) dział 758, rozdział 75801 – zwiększenie ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę
90.000,00 zł. - zawiadomienie Ministra Finansów (pismo Nr ST5/4822/29g/BKU/10 z dnia 30.09.2010 r.),
5) dział 801 - „Oświata i wychowanie” - wnioski Dyrektorów Szkół i Przedszkoli:
-Zespół Szkół Laskowa: 13.368,00 zł.,
-Szkoła Podstawowa w Kamionce Małej: 2.087,00 zł.,
-Samorządowe Przedszkole Ujanowice: 3.241,00 zł.,
-Samorządowe Przedszkole Laskowa: 8.380,00 zł.
6) dział 852, rozdział 85295 – zwiększenie o kwotę 2.240,00 zł., z tytułu otrzymanej darowizny od Rady Rodziców,
z przeznaczeniem na zakup urządzeń do stołówki szkolnej Zespołu Szkół w Laskowej,
7) dział 853, rozdział 85395 – wniosek Kierownika GOPS,
8) dział 900, rozdział 90001 – zmniejszenie planowanych środków z MRPO na realizację projektu pn.: „Rozbudowa
oczyszczalni ścieków i budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Laskowa” o kwotę 100.000,00 zł.,
9) dział 926, rozdział 92601 – zwiększenie dotacji celowej z Ministerstwa Sportu i Turystyki o kwotę 146.000,00 zł.,
z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji inwestycji pn.: „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach
programu „Moje Boisko – Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno szatniowym) przy Zespole Szkół w Laskowej).
Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Stach
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Załącznik nr 2
do uchwały Nr LVII/293/10
Rady Gminy Laskowa
z dnia 29 października 2010 r.

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU GMINY LASKOWA na 2010 r.
ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW
Dział Rozdział T r e ś ć
1

2

3

01041

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
w tym:
b) wydatki majątkowe

010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
60078

630

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
w tym:
b) wydatki majątkowe

TURYSTYKA
63003

750

Zadania w zakresie upowszechniania turystki
w tym:
a) wydatki bieżące

ADMINISTRACJA PUBLICZNA
75075

754

Promocja jednostek samorządu terytorialnego
w tym:
a) wydatki bieżące

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
75411

75412

801

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
w tym:
b) wydatki majątkowe
Ochotnicze straże pożarne
w tym:
a) wydatki bieżące
b) wydatki majątkowe

OŚWIATA I WYCHOWANIE
80101

80103

80104

80110

80113

80146

80148

852

Szkoły podstawowe
w tym:
a) wydatki bieżące
b) wydatki majątkowe
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
w tym:
a) wydatki bieżące
Przedszkola
w tym:
a) wydatki bieżące
Gimnazja
w tym:
a) wydatki bieżące
b) wydatki majątkowe
Dowożenie uczniów do szkół
w tym:
a) wydatki bieżące
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
w tym:
a) wydatki bieżące
Stołówki szkolne i przedszkolne
w tym:
a) wydatki bieżące

POMOC SPOŁECZNA
85212

85214

85215

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
w tym:
a) wydatki bieżące
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
w tym:
a) wydatki bieżące
Dodatki mieszkaniowe
w tym:
a) wydatki bieżące

Wydatki
Zmniejszenie
4
5.000,00
5.000,00

Zwiększenie
5
-

5.000,00
-

300.000,00
300.000,00

3.176,00
3.176,00

300.000,00
-

3.176,00
-

5.000,00
5.000,00

10.000,00
-

5.000,00
10.000,00
5.000,00

10.000,00

5.000,00
5.000,00

2.652,00
7.348,00
32.087,00
5.460,00

5.000,00
229.133,00
98.883,00

5.460,00
1.161,00

98.883,00
10.005,00

1.161,00
-

10.005,00
9.450,00

10.510,00

9.450,00
90.326,00

10.510,00
-

78.326,00
12.000,00
2.102,00

1.000,00

2.102,00
-

1.000,00
13.956,00

18.367,00

13.956,00
34.339,59
4.000,00

18.367,00
14.176,59
4.000,00

4.000,00
2.884,59

4.000,00
2.884,59

2.884,59
1.185,00

2.884,59
-

1.185,00

-
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Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
w tym:
a) wydatki bieżące
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
w tym:
a) wydatki bieżące
Pozostała działalność
w tym:
a) wydatki bieżące

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
85395

854

Pozostała działalność
w tym:
a) wydatki bieżące

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
85401

85415

85446

900

Świetlice szkolne
w tym:
a) wydatki bieżące
Pomoc materialna dla uczniów
w tym:
a) wydatki bieżące
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
w tym:
a) wydatki bieżące

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
90001

90002

90003

90004

926

Gospodarka ściekowa i ochrona wód
w tym:
a) wydatki bieżące
Gospodarka odpadami
w tym:
a) wydatki bieżące
Oczyszczanie miast i wsi
w tym:
a) wydatki bieżące
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
w tym:
a) wydatki bieżące

KULTURA FIZYCZNA I SPORT
92601

92605

Obiekty sportowe
w tym:
a) wydatki bieżące
b) wydatki majątkowe
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
w tym:
a) wydatki bieżące
O g ó ł e m:
w tym:
a) wydatki bieżące
b) wydatki majątkowe

Poz. 5477
7.410,00

-

7.410,00
18.860,00

-

18.860,00
-

7.292,00

17.763,88
17.763,88

7.292,00
-

17.763,88
5.275,00
4.380,00

28.708,00
1.253,00

4.380,00
-

1.253,00
27.455,00

895,00

27.455,00
-

895,00
5.000,00
2.029,00

5.000,00
-

2.029,00
-

5.000,00

2.172,00

5.000,00
-

2.172,00
799,00

-

799,00
183.000,00
181.000,00

149.176,00
146.000,00

181.000,00
2.000,00

146.000,00
3.176,00

2.000,00
295.641,47

3.176,00
741.193,59

102.293,47
193.348,00

273.193,59
468.000,00

Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Stach
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Załącznik nr 2.1.
do uchwały Nr LVII/293/10
Rady Gminy Laskowa
z dnia 29 października 2010 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY na 2010 r.
Dział Rozdział W y s z c z e g ó l n i e n i e
1

2

3

63003

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

630

TURYSTYKA

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA
75075

754

Promocja jednostek samorządu terytorialnego
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
75412

801

Ochotnicze Straże Pożarne
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

OŚWIATA I WYCHOWANIE
80101

80103

80104

80110

80113

80146

Szkoły podstawowe
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
(2) wyda tki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
(2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
Przedszkola
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
Gimnazja
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
(2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
(3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5
ust.1 pkt.2 i 3
Dowożenie uczniów do szkół
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

Wydatki
Zmniejszenie
4
3.176,00
3.176,00

Zwiększenie
5
-

3.176,00

-

1.176,00
2.000,00
-

5.000,00
5.000,00

-

5.000,00

2.652,00
2.652,00

5.000,00
-

2.652,00

-

2.652,00
32.087,00
5.460,00

217.133,00
98.883,00

3.460,00

98.883,00

3.460,00
2.000,00
1.161,00

63.648,00
35.235,00
10.005,00

1.161,00

8.536,00

1.161,00
-

8.536,00
1.469,00
9.450,00

-

9.450,00

10.510,00

8.720,00
730,00
78.326,00

10.510,00

66.726,00

10.510,00
-

48.726,00
18.000,00
1.590,00
10.010,00

-

2.102,00

-

2.102,00

1.000,00

2.102,00
-

1.000,00

-

1.000,00

-
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Stołówki szkolne i przedszkolne
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

POMOC SPOLECZNA
85212

85214

85215

85228

85278

85295

853

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
(2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
w tym:
(2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
(3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5
ust.1 pkt.2 i 3
Dodatki mieszkaniowe
w tym:
(2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
w tym:
(2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
Pozostała działalność
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
85395

854

Pozostała działalność
w tym:
(3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5
ust.1 pkt.2 i 3

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
85401

85415

85446

900

Świetlice szkolne
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Pomoc materialna dla uczniów
w tym:
(2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

GOSPODARKA KOMUNALAN I OCHRONA ŚRODOWISKA
90001

90002

90003

Gospodarka ściekowa i ochrona wód
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
Gospodarka odpadami
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
Oczyszczanie miast i wsi
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
(2) świadczenia na rzecz osób fizycznych

Poz. 5477
13.956,00

18.367,00

13.956,00

18.367,00

9.864,00
4.092,00
34.339,59
4.000,00

3.867,00
14.500,00
14.176,59
4.000,00

-

4.000,00

4.000,00
2.884,59

4.000,00
2.884,59

2.884,59

2.884,59
-

1.185,00

-

1.185,00
7.410,00

-

7.410,00

-

5.910,00
1.500,00
18.860,00

-

18.860,00
-

7.292,00

-

7.292,00

17.763,88
17.763,88

7.292,00
-

17.763,88

-

5.275,00
4.380,00

28.708,00
1.253,00

4.380,00

1.253,00

4.380,00
-

1.253,00
27.455,00

895,00

27.455,00
-

895,00

-

895,00
5.000,00
2.029,00

5.000,00
-

2.029,00

-

2.029,00
-

5.000,00

-

5.000,00

2.172,00

5.000,00
-

1.151,00

-

1.151,00
1.021,00

-
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90004

926
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Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

KULTURA FIZYCZNA I SPORT
92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
RAZEM:
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
(2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
(3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5
ust.1 pkt.2 i 3

799,00

-

799,00

-

799,00
2.000,00
2.000,00

3.176,00
3.176,00

2.000,00

3.176,00

450,00
1.550,00
102.293,47

3.176,00
273.193,59

54.579,00

229.785,00

21.780,00
32.799,00
27.066,00
20.648,47

138.750,00
91.035,00
33.398,59
10.010,00

Objaśnienia:
1) w dziale 801, rozdział 80101 – zwiększa się wydatki o kwotę 93.423,00 zł., z tego na odwodnienie terenu budynku
Szkoły Podstawowej w Żmiącej przeznacza się kwotę w wysokości 35.000,00 zł.,
2) w dziale 801, rozdział 80110 – zwiększa się wydatki o kwotę 67.816,00 zł., z tego na zakup wyposażenia nowo wybudowanych sal lekcyjnych Gimnazjum przy Zespole Szkół w Laskowej przeznacza się 18.000,00 zł.
3) zwiększa się wydatki w dziale 852, rozdział 85295 o kwotę 7.292,00 zł., z przeznaczeniem na doposażenie stołówek
szkolnych (środki własne gminy w wysokości 40% udziału gminy w kosztach zakupu),
4) dział 852 - „Pomoc społeczna” - rozdziały 85212, 85214, 85215, 85228, 85278 – wniosek Kierownika GOPS ,
5) dział 853, rozdział 85395 - wniosek Kierownika GOPS.
Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Stach
Załącznik nr 2.2.
do uchwały Nr LVII/293/10
Rady Gminy Laskowa
z dnia 29 października 2010 r.
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY LASKOWA na 2010 r.
Lp.
1
1.

2.

Dział
2

Rozdział
3

Nazwa - Treść
4

01041

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
w tym:
Inwestycje
1) Odnowa Centrum wsi Strzeszyce
- zakres robót nie objęty współfinansowaniem

010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
60078

3.

754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

75411

75412

4.

801

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
w tym:
Inwestycje
1) Usuwanie szkód powodziowych w infrastrukturze drogowej zniszczonej w wyniku powodzi mającej miejsce w maju i czerwcu br.
w tym:
Inwestycje
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
1) dofinansowanie zakupu sprzętu hydraulicznego dla KP PSP
w Limanowej – dotacja
Ochotnicze Straże Pożarne
w tym:
Inwestycje
1) Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Ujanowice - dotacja
2) Zakupy inwestycyjne – zakup agregatu prądotwórczego

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zmniejszenie
5
5.000,00
5.000,00

Zwiększenie
6
-

5.000,00
5.000,00

-

-

300.000,00
300.000,00

-

300.000,00

7.348,00

10.000,00

-

5.000,00
5.000,00

7.348,00

5.000,00

7.348,00
-

5.000,00
12.000,00

Dziennik Urzędowy
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5.
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Gimnazja
w tym:
Inwestycje
1) Zakupy inwestycyjne – zakup tablic interaktywnych dla Gimnazjum
w Laskowej

-

12.000,00

-

12.000,00
12.000,00

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

181.000,00
181.000,00

146.000,00
146.000,00

181.000,00
146.000,00

146.000,00
146.000,00

35.000,00

-

193.348,00

468.000,00

193.348,00

468.000,00

Obiekty sportowe
w tym:
Inwestycje
1) Budowa kompleksu sportowego w Laskowej w ramach programu
Moje boisko – Orlik 2012
2) Budowa boiska o nawierzchni poliuretanowej przy Szkole Podstawowej w Żmiącej
RAZEM
w tym:
Inwestycje i zakupy inwestycyjne

Objaśnienia:
1) dział 010, rozdział 01041 - zmniejszenie wydatków na realizację programu „Odnowa Centrum wsi Strzeszyce”
o kwotę 5.000,00 zł. (ze środków budżetu gminy),
2) dział 600, rozdział 60078 – zwiększenie wydatków na usuwanie szkód powodziowych w infrastrukturze drogowej
zniszczonej w wyniku powodzi mającej miejsce w maju i czerwcu br. o kwotę 300.000,00 zł. (ze środków dotacji
z budżetu państwa),
3) dział 926, rozdział 92601 - „Budowa kompleksu sportowego w Laskowej w ramach programu Moje boisko – Orlik
2012” - zmniejszenie wydatków na realizację projektu ze środków własnych budżetu gminy - 146.000,00 zł., zwiększenie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki – 146.000,00 zł.
Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Stach
Załącznik nr 3
do uchwały Nr LVII/293/10
Rady Gminy Laskowa
z dnia 29 października 2010 r.
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI na 2010 r.
W ZAKRESIE WYDATKÓW
Dzia Rozł
dział

Wyszczególnienie

1

2

3

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
z tego:
a) wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.1.) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
w tym:
(2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
RAZEM:

852

POMOC SPOŁECZNA

Wydatki
Zmniejszenie
4
4.000,00
4.000,00

Zwiększenie
5
4.000,00
4.000,00

4.000,00

4.000,00

-

4.000,00

-

4.000,00

4.000,00
4.000,00

4.000,00

Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Stach
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Załącznik nr 4
do uchwały Nr LVII/293/10
Rady Gminy Laskowa
z dnia 29 października 2010 r.

SZCZEGÓŁOWE ZMNIANY KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY w 2010 r.
Dział Rozdział Treść

Rodzaj dotacji z budżetu
gminy

1

4

2

754

3

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
75411

Komendy powiatowe Państwowej
Straży Pożarnej

75412

Ochotnicze Straże Pożarne

RAZEM

w tym:
- dotacje celowe inwestycyjne:

dotacja celowa – inwestycyjna, na dofinansowanie
zakupu sprzętu hydraulicznego dla KP PSP
w Limanowej ( dla powiatu
limanowskiego)
dotacja celowa – inwestycyjna, na zakup samochodu
pożarniczego dla OSP Ujanowice

Zmniejszenie
dotacji
dla jednostek
spoza sektora
finansów publicznych
5
7.348,00

Zwiększenie
dotacji
dla jednostek
sektora finansów publicznych
6
5.000,00

-

5.000,00

7.348,00

-

7.348,00

5.000,00

7.348,00

5.000,00

Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Stach
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Załącznik nr 5
do uchwały Nr LVII/293/10
Rady Gminy Laskowa
z dnia 29 października 2010 r.
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Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Stach
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Załącznik nr 6
do uchwały Nr LVII/293/10
Rady Gminy Laskowa
z dnia 29 października 2010 r.

ZMIANY W DOCHODACH Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
DOCHODY
Dział
1

Rozdział
2

756

Treść
3

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH
I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH
POBOREM
75618

900

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
w tym: dochody bieżące:
- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych
jednostek organizacyjnych - § 0580
- wpływy z różnych opłat - § 0690

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
90019

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat
i kar za korzystanie ze środowiska
w tym: dochody bieżące:
grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych
jednostek organizacyjnych - § 0580
wpływy z różnych opłat - § 0690
RAZEM:

Zmniejszenie
4
8.913,00

Zwiększenie
5
-

8.913,00

-

4.000,00

-

4.913,00
-

8.913,00
8.913,00

8.913,00

4.000,00
4.913,00
8.913,00

Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Stach
5477

5478
5478

UCHWAŁA NR LVII/295/10
RADY GMINY LASKOWA
z dnia 29 października 2010 r.
w sprawie: określenia warunków i trybu przyznawania oraz wysokości nagród dla zawodników za
osiągnięcia wysokich wyników sportowych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 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. 31 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. (Dz. U.
Nr 127, poz. 857 z późn. zm) o sporcie Rada Gminy Laskowa uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się zasady i tryb przyznawania oraz
wysokość nagród dla zawodników posiadających i nie
posiadających licencji, którzy osiągnęli wysokie wyniki
sportowe w międzynarodowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym.
§ 2. 1. Nagroda sportowa jest jednorazowym
świadczeniem pieniężnym, które jest wyrazem uznania
dla:
1) zawodników posiadających licencję zawodnika, zameldowanych na pobyt stały na terenie Gminy Laskowa i reprezentujących kluby sportowe funkcjonujące w Gminie Laskowa za osiągnięcie wysokiego wyniku sportowego we współzawodnictwie krajowym
lub międzynarodowym,
2) zawodników posiadających licencję zawodnika, zameldowanych na pobyt stały na terenie Gminy La-

skowa i reprezentujących kluby sportowe funkcjonujące poza terenem Gminy Laskowa za osiągnięcia wysokiego wyniku sportowego we współzawodnictwie
krajowym lub międzynarodowym w poszczególnych
dyscyplinach sportowych.
2. Nagroda przyznawana jest za rok, w którym
osiągnięto wysoki wynik sportowy lub rok poprzedzający we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.
§ 3. Wysokość jednorazowej nagrody wynosi do
100% minimalnego wynagrodzenia (brutto) ustalonego
zgodnie z ustawą z dn. 10 października 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200,
poz.1679 ze zm.) obowiązującego na dzień 31 grudnia
roku poprzedzającego rok przyznania nagrody.
§ 4. 1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody mogą
występować:
1) zawodnicy, którzy osiągnęli wysokie osiągnięcia sportowe,
2) kluby sportowe z terenu i spoza terenu Gminy Laskowa, których członkiem jest mieszkaniec Gminy Laskowa,

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 661
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3) Komisje stałe Rady Gminy.
2. Wójt Gminy Laskowa może przyznać nagrodę
z własnej inicjatywy po uzyskaniu opinii Komisji Sportu
§ 5. Wniosek o przyznanie nagrody dla zawodnika
powinien zawierać następujące informacje:
1) imię i nazwisko oraz aktualny adres zameldowania na
pobyt stały zawodnika, datę i miejsce urodzenia, nazwę i adres klubu sportowego zrzeszającego zawodnika,
2) opinię właściwego klubu sportowego w sprawie przyznania wnioskowanej nagrody,
3) opis wysokiego wyniku sportowego we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym osiągniętego przez zawodnika wraz z dokumentami potwierdzającymi ten wynik,
4) poświadczenie klubu sportowego o przynależności
zawodnika do klubu oraz o uprawianiu w tym klubie
określonej dyscypliny sportu,
5) uzasadnienie proponowanej nagrody.

Poz. 5478,5479

2. Wniosek o przyznanie nagrody sportowej po jej
przekazaniu do właściwego w sprawach kultury fizycznej referatu Urzędu Gminy, podlega sprawdzeniu pod
względem kompletności danych.
3. Nagrodę przyznaje Wójt Gminy Laskowa, kierując się zasadami określonymi w uchwale.
4. Sposób wypłaty przyznanej nagrody uzgadniany jest z nagrodzonym.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Laskowa.
§ 8. Traci moc Uchwała Nr XXXI/176/08 Rady Gminy Laskowa z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie: określenia warunków i trybu przyznawania oraz wysokości
nagród dla zawodników za osiągnięcia wysokich wyników sportowych.
§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

§ 6. 1. Wnioski o przyznanie nagrody należy składać
w sekretariacie Urzędu Gminy w zalakowanej kopercie
z napisem „Wójt Gminy Laskowa” i dopiskiem „Nagroda sportowa”.

Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Stach

5478

5479
5479

UCHWAŁA NR LVII/296/10
RADY GMINY LASKOWA
z dnia 29 października 2010 r.
w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Konsultacji Społecznych Rocznych Programów Współpracy
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
Na podstawie art. 5 a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 5 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn.
zm) Rada Gminy Laskowa uchwala, co następuje:
§ 1. Wprowadza się Regulamin Konsultacji Społecznych Rocznych Programów Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, stanowiący
załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Laskowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Stach
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Załącznik
do uchwały Nr LVII/296/10
Rady Gminy Laskowa
z dnia 29 października 2010 r.

Regulamin Konsultacji Społecznych Rocznych Programów Współpracy z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
Przepisy ogólne
§ 1. W konsultacjach Rocznych Programów Współpracy z organizacjami pozarządowymi mogą brać udział
organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące
działalność pożytku publicznego, o których mowa
w art. 3ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
działające na terenie gminy w zakresie ich działalności
statutowej i regulaminu.
Wnioskodawcy i organy odpowiedzialne za prowadzenie konsultacji
§ 2. Decyzje w sprawie przeprowadzenia konsultacji
społecznych podejmuje Wójt Gminy Laskowa w formie
zarządzenia.
§ 3. Konsultacje Rocznych Programów Współpracy
z organizacjami pozarządowymi są obligatoryjne prowadzone z inicjatywy własnej Wójta Gminy Laskowa.
§ 4. Decyzja o przeprowadzeniu konsultacji społecznych
Rocznych
Programów
Współpracy
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego powinna
określać:
1) przedmiot konsultacji,
2) termin i zakres konsultacji,
3) forma i tryb konsultacji.
Formy przeprowadzania konsultacji społecznych Rocznych Programów Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
§ 5. 1. Konsultacje społeczne Rocznych Programów
Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego mogą być prowadzone w co najmniej jednej
z podanych form:
1) konsultacje pisemne,
2) wysłuchanie publiczne,
3) spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych,
4) zamieszczenie na stronie internetowej gminy i zgłaszanie uwag, wniosków.
2. Dopuszczalne są także inne formy, zapewniające szeroki dostęp do uczestnictwa w konsultacjach,

5479

zwłaszcza formy uwzględniające użycie nowoczesnych
technik informatycznych.
§ 6. 1. Niezależnie od wybranej formy konsultacji
społecznych Rocznych Programów Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na stronie internetowej gminy publikowana jest informacja
o rozpoczęciu konsultacji, w której wskazany jest:
przedmiot konsultacji, termin i zakres konsultacji, forma
i tryb konsultacji.
2. Publikacja na stronach internetowych nie wyklucza innych trybów informowania o konsultacjach.
3. Informacja o rozpoczęciu konsultacji społecznych Rocznych Programów Współpracy z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego publikowana jest
w terminie nie krótszym niż 14 dni przed terminem ich
rozpoczęcia.
Wyniki konsultacji społecznych
§ 7. 1. Informację o wynikach konsultacji społecznych Rocznych Programów Współpracy z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego podaje się do wiadomości na stronie internetowej gminy nie później niż
w ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji.
2. Wyniki konsultacji społecznych Rocznych Programów Współpracy z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącącymi działalność
pożytku publicznego zawierają zestawienie zgłoszonych
opinii wraz ze stanowiskiem Wójta w danej sprawie.
§ 8. Wyniki konsultacji Rocznych Programów
Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego nie są wiążące dla władz gminy.
§ 9. Konsultacje społeczne Rocznych Programów
Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego uznaje się za ważne bez względu na liczbę
osób i podmiotów biorących udział w konsultacjach
jeżeli zostały przeprowadzone w sposób przedstawiony
w Regulaminie.
Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Stach
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UCHWAŁA NR LVIII/298/10
RADY GMINY LASKOWA
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie: określenia stawek podatku od nieruchomości.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, w związku z art. 40
ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym ( tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142,
poz. 1591 z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558
i Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806,
z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r.
Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759
z 2005 r. 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r.,
Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48,
poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 z 2008 r.
Nr 180, poz 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r Nr 52,
poz. 420, nR 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142
i poz. 146, Nr 106, poz. 675.) i art. 5 ust. 1 pkt 1
i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych ( tekst jednolity z 2010 r. Dz. U.
Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620) oraz art. 4 ust. 1 ustawy
z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 17, poz. 95 ) oraz obwieszczenia
Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010 roku w sprawie
górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat
lokalnych w 2011 r. ( M.P. z 2010 r. Nr 55 poz. 775 ) Rada
Gminy Laskowa uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się następujące roczne stawki podatku
od nieruchomości:
1) Od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków 0,47 zł. od 1 m
2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 4,15 zł. od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego 0,13 zł. od
1 m2 powierzchni,
2) Od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych 0,26 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich
części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 14,69 zł. od 1 m² powierzchni użytkowej,
c) zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem
siewnym 9,82 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych
4,17 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego 7,06 zł. od
1 m2 powierzchni użytkowej,
3) Od budowli – 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych.
§ 2. Sposób poboru i terminu płatności oraz określenie inkasentów i wysokość wynagrodzenia za inkaso
określa odrębna uchwała.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Laskowa.
§ 4. Z dniem 31 grudnia 2010 r. traci moc Uchwała
Nr XLIV/230/09 Rady Gminy Laskowa z dnia 20 listopad
2009 roku w sprawie: określenia stawek podatku od
nieruchomości.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego i ma zastosowanie do podatku należnego od 1 stycznia 2011 roku.
Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Stach

5480

5481
5481

UCHWAŁA NR LVIII/299/10
RADY GMINY LASKOWA
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie: obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej
przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały 2010 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, w związku z art. 40
ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym ( tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142,
poz. 1591 z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558
i Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806,
z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r.
Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759
z 2005 r. 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r.,

Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48,
poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 z 2008 r.
Nr 180, poz 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r Nr 52,
poz. 420, nR 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142
i poz. 146, Nr 106, poz. 675.) i art. 4 ust. 5 ustawy z dnia
30 października 2002 r o podatku leśnym ( Dz. U. Nr 200,
poz. 1682, Nr 216, poz. 1826, z 2005 r. Nr 143, poz. 1199,
Nr 164, poz. 1365 i Nr 179, poz. 1484 z 2006 r. Nr 245,
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poz. 1775 i Nr 249, poz. 1825, z 2008 r. Nr 116, poz. 730
z 2009 r. Nr 56, poz. 458 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620),
oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych
aktów prawnych ( tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 17,
poz. 95) oraz komunikatu Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego z dnia 20 października 2010 roku
w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej
według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2010 r. ( M.P. z 2010 r.
Nr 78 poz. 970 ) Rada Gminy Laskowa uchwala, co następuje:
§ 1. Obniża się kwotę stanowiącą średnią cenę
sprzedaży drewna obliczoną według średniej ceny
drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy
kwartały 2010 r. ogłoszoną w komunikacie Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października
2010 roku w Monitorze Polskim Nr 78 poz.970 z kwoty
154,65 zł. za 1 m³ do kwoty: 128,00 zł. za 1 m³ przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na
obszarze Gminy Laskowa

Poz. 5481,5482

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Laskowa.
§ 3. Z dniem 31 grudnia 2010 r. traci moc Uchwała
XLIV/231/09 Rady Gminy Laskowa z dnia 20 listopad
2009 roku w sprawie: obniżenia średniej ceny sprzedaży
drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały
2009 r.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego i ma zastosowanie do podatku należnego od 1 stycznia 2011 roku.
Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Stach

5481

5482
5482

UCHWAŁA NR LVIII/300/10
RADY GMINY LASKOWA
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8, art. 40 ust.1, 41
ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806,
z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r.
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203 Nr 167, poz. 1759
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r.
Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48,
poz. 327, Nr.138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 z 2008 r.
Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458 i z 2009 r. Nr 52,
poz. 420, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142
i poz. 146, Nr 106, poz.675), oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( jedn. tekst z 2010 r. Dz. U. Nr 95, poz.613, Nr 96,
poz. 620) w związku z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie górnych granic
stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2011 r.
(M.P. z 2010 r. 55, poz. 755) oraz Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 11 października 2010 r. w sprawie
stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2011 r. (M.P. Nr 75, poz. 950), art. 4,
ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
( jedn. tekst z 2010 r. Dz. U. Nr 17, poz. 95) Rada Gminy
Laskowa uchwala, co następuje
§ 1. Podatek od środków transportowych wynosi
rocznie:
1)
a) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie
całkowitej powyżej 3,5 to i poniżej 12 ton,
b) od ciągnika siodłowego lub balastowego o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od
3,5 ton i poniżej 12 ton,

c) od przyczepy lub naczepy o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów od 7 ton i poniżej
12 ton,
d) od autobusów.
-jak w załączniku nr 1 do uchwały
2)
a) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie
całkowitej nie mniej niż 12 ton i więcej,
-jak załącznik nr 2 do uchwały
b) od ciągnika siodłowego lub balastowego o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów nie
mniej niż 12 ton i więcej,
-jak w załączniku nr 3 do uchwały.
3) od przyczepy lub naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów nie mniej niż 12 ton i więcej
jak w załączniku nr 4 do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Laskowa.
§ 3. Z dniem 31 grudnia 2010 r. traci moc Uchwała
Nr XLIV/232/09 Rady Gminy Laskowa z dnia 20 listopada
2009 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku
od środków transportowych.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego i ma zastosowanie do podatku należnego od 1 stycznia 2011 r.
Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Stach
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Załącznik nr 1
do uchwały Nr LVIII/300/10
Rady Gminy Laskowa
z dnia 10 listopada 2010 r.

STAWKI PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH NA TERENIE GMINY LASKOWA
(od pojazdów określonych w art. 8 pkt 1, pkt 3, pkt 5, pkt 7)
L.p.

RODZAJ I DOPUSZCZALNA MASA CAŁKOWITA (DMC) POJAZDU SAMOCHODOWEGO

1.1
1.2
1.3
2.
3.
4.1
4.2
4.3

Samochód ciężarowy o DMC powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
Samochód ciężarowy o DMC powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie
Samochód ciężarowy o DMC powyżej 9 ton i poniżej 12 ton
Ciągnik siodłowy i balastowy o DMC zespołu pojazdów od 3,5 ton i poniżej 12 ton
Przyczepa i naczepa o DMC zespołu pojazdów od 7 ton i poniżej 12 ton
Autobusy o liczbie miejsc do siedzenia mniej niż 16
Autobusy o liczbie miejsc do siedzenia nie mniej niż 16 i mniej niż 30
Autobusy z liczba miejsc do siedzenia równą i wyższą niż 30

STAWKI
PODATKU NA
TERENIE GMINY
na 2011 r.
od 1 pojazdu w zł.
552,00
658,00
766,00
906,00
286,00
432,00
648,00
1512,00

Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Stach
Załącznik nr 2
do uchwały Nr LVIII/300/10
Rady Gminy Laskowa
z dnia 10 listopada 2010 r.
STAWKI PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH NA TERENIEW GMINY LASKOWA
(od pojazdów określonych w art. 8 pkt 2)
Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
(DMC)

1. Samochód ciężarowy o 2 osiach o DMC:
1.1 nie mniej niż 12 ton i mniej niż 13 ton
1.2 nie mniej niż 13 ton i mniej niż 14 ton
1.3 nie mniej niż 14 ton i mniej niż 15 ton
1.4 nie mniej niż 15 ton i więcej
2. Samochód ciężarowy o 3 osiach o DMC:
2.1 nie mniej niż 12 ton i mniej niż 17 ton
2.2 nie mniej niż 17 ton i mniej niż 19 ton
2.3 nie mniej niż 19 ton i mniej niż 21 ton
2.4 nie mniej niż 21 ton i mniej niż 23 tony
2.5 nie mniej niż 23 tony i mniej niż 25 ton
2.6 nie mniej niż 25 ton i więcej
3. Samochód ciężarowy o 4 osiach i więcej o DMC:
3.1 nie mniej niż 12 ton i mniej niż 25 ton
3.2 nie mniej niż 25 ton i mniej niż 27 ton
3.3 nie mniej niż 27 ton i mniej niż 29 ton
3.4 nie mniej niż 29 ton i mniej niż 31 ton
3.5 nie mniej niż 31 ton i więcej

STAWKI PODATKU NA 2011 r.
od 1 pojazdu w zł.
Zawieszenie osi pneumatyczne
Inne systemy zawiei uznane za równoważne
szenia osi
972,00
972,00
972,00
972,00

1079,00
1079,00
1079,00
1360,00

972,00
1079,00
1079,00
1512,00
1512,00
1728,00

1079,00
1188,00
1188,00
1621,00
1728,00
1836,00

1728,00
1728,00
1728,00
1836,00
1943,00

1836,00
1836,00
1836,00
2571,00
2571,00
Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Stach
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Załącznik nr 3
do uchwały Nr LVIII/300/10
Rady Gminy Laskowa
z dnia 10 listopada 2010 r.

STAWKI PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH NA TERENIE GMINY LASKOWA
(od pojazdów określonych w art. 8 pkt 4)
Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (DMC)
Zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy
+ przyczepa

Ciągnik siodłowy lub balastowy o 2 osiach i DMC zespołu pojazdów:
Ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik siodłowy + przyczepa
1.1 nie mniej niż 12 ton i mniej niż 18 ton
1.2 nie mniej niż 18 ton i mniej niż 25 ton
1.3 nie mniej niż 25 ton i mniej niż 31 ton
1.4 nie mniej niż 31 ton i do 36 ton włącznie
1.5 powyżej 36 ton
Ciągnik siodłowy lub balastowy o 3 osiach i DMC zespołu pojazdów:
Ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik siodłowy + przyczepa
2.1 nie mniej niż 12 ton i do 36 ton włącznie
2.2 powyżej 36 ton i mniej niż 40 ton
2.3 nie mniej niż 40 ton i więcej

STAWKI PODATKU NA 2011 r.
od 1 pojazdu w zł.
Zawieszenie osi Inne systemy
pneumatyczne
zawieszenia
i uznane za
osi
równoważne

757,00
757,00
757,00
1602,00
1602,00

864,00
864,00
993,00
2023,00
2173,00

1350,00
1350,00
2078,00

1869,00
1869,00
2647,00
Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Stach

Załącznik nr 4
do uchwały Nr LVIII/300/10
Rady Gminy Laskowa
z dnia 10 listopada 2010 r.
STAWKI PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH NA TERENIE GMINY LASKOWA
(dla przyczep i naczep określonych w art. 8 pkt 6 ustawy)
Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita(DMC) zespołu pojazdów:
naczepa, przyczepa + pojazd silnikowy

1. Przyczepy i naczepy o jednej osi i DMC:
1.1 nie mniej niż 12 ton i mniej niż 18 ton
1.2 nie mniej niż 18 ton i mniej niż 25 ton
1.3 nie mniej niż 25 ton i 36ton włącznie
1.4 powyżej 36 ton
2.Przyczepy i naczepy o dwóch osiach i DMC:
2.1 nie mniej niż 12 ton i mniej niż 28 ton
2.2 nie mniej niż 28 ton i mniej niż 33 ton
2.3 nie mniej niż 33 ton i do 36 ton włącznie
2.4 powyżej 36 ton i mniej niż 38 ton
2.5 nie mniej niż 38 ton i powyżej
3. Przyczepy i naczepy o trzech osiach i DMC:
3.1 nie mniej niż 12 ton i do 36 ton włącznie
3.2 powyżej 36 ton i mniej niż 38 ton
3.3 nie mniej niż 38 ton i powyżej

STAWKI PODATKU NA 2011 r.
od 1 pojazdu w zł.
Zawieszenie osi
Inne systemy
pneumatyczne
zawieszenia
i uznane za
osi
równoważne
324,00
324,00
357,00
432,00

357,00
357,00
605,00
605,00

324,00
668,00
919,00
919,00
1241,00

432,00
919,00
1405,00
1405,00
1836,00

820,00
820,00
1106,00

1106,00
1106,00
1477,00

Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Stach
5482
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5483
5483

UCHWAŁA NR LVIII/301/10
RADY GMINY LASKOWA
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie: określenia wysokości stawek za ścieki wprowadzone do urządzeń kanalizacyjnych Gminy
Laskowa w miejscowości Laskowa, Kamionka Mała, Jaworzna, Ujanowice, Sechna, Kobyłczyna, Strzeszyce,
Krosna, Żmiąca.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 3, art. 18 ust. 2 pkt. 15
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jedn. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze .zm.)
w związku z art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 grudnia
1996 r. o gospodarce komunalnej (z 1997r. Dz. U. Nr 9,
poz. 43 ze zm.) Rada Gminy Laskowa uchwala co następuje:
§ 1. Ustala się miesięczną stawkę za 1 m3 ścieków
wprowadzonych do urządzeń kanalizacyjnych Gminy
Laskowa w wysokości 1,32 zł. netto + podatek VAT.

§ 4. Z dniem wejścia w życie uchwały traci moc
Uchwała Nr XLIV/233 /09 Rady Gminy Laskowa z dnia
20 listopada 2009r. w sprawie: określenia wysokości
stawek za ścieki wprowadzone do urządzeń kanalizacyjnych Gminy Laskowa w miejscowości Laskowa , Ujanowice, Strzeszyce.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą
obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011r.

§ 2. Opłata pobierana będzie w okresach kwartalnych w terminie do ostatniego dnia następnego miesiąca po upływie kwartału.

Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Stach

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy
Laskowa.
5483

5484
5484

UCHWAŁA NR LVIII/302/10
RADY GMINY LASKOWA
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie: określenia wysokości stawek za ścieki przyjmowane na punkcie zrzutu ścieków przy
oczyszczalni ścieków w Ujanowicach.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 3, art. 18 ust. 2 pkt. 15
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jedn. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze .zm.)
w związku z art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 grudnia
1996 r. o gospodarce komunalnej (z 1997r. Dz. U. Nr 9,
poz. 43 ze zm.) Rada Gminy Laskowa uchwala co następuje:
§ 1. Ustala się stawkę za 1 m3 ścieków przyjmowanych na punkt zrzutu przy oczyszczalni ścieków
w Ujanowicach w wysokości 0,77 zł. netto+ podatek
VAT.

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy
Laskowa.
§ 4. Z dniem wejścia w życie uchwały traci moc
Uchwała Nr XLIV/234/09 Rady Gminy Laskowa z dnia
20 listopada 2009 . w sprawie: określenia wysokości
stawek za ścieki przyjmowane na punkcie zrzutu ścieków przy oczyszczalni ścieków w Ujanowicach.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą
obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 r.

§ 2. Do punktu zrzutu przyjmowane są ścieki tylko
z terenu Gminy Laskowa

Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Stach

5484

5485
5485

UCHWAŁA NR LVIII/303/10
RADY GMINY LASKOWA
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie: zmiany zasad udzielania stypendium dla uczniów.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 14a ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U
z 2001r., Nr 142, poz. 1591, ze zm.) Rada Gminy Laskowa uchwala, co następuje:

Rady Gminy Laskowa z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie:
zasad udzielania stypendium dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum na terenie gminy Laskowa wprowadza się następującą zmianę:

§ 1. W zasadach udzielania stypendium dla uczniów
stanowiących załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/65/07

1) w § 3 pkt. 4 otrzymuje nową treść w brzmieniu:

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 661

– 43371 –

„4) Stypendium przyznawane jest w wysokości
od 1% do 10 % ogólnej kwoty przeznaczonej na stypendia, przy uwzględnieniu rangi olimpiady, konkursu,
turnieju lub zawodów sportowych, zajętego miejsca,
osobistej postawy ucznia, ilości złożonych wniosków
oraz wysokości środków pieniężnych przeznaczonych
w budżecie gminy na ten cel.”

Poz. 5485,5486

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Stach

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy
Laskowa.
5485
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UCHWAŁA NR LVIII/304/10
RADY GMINY LASKOWA
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie: przyjęcia Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych "MOJE BOISKO ORLIK 2012"w LASKOWEJ.
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 41
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.)
Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się Regulamin korzystania z kompleksu
boisk sportowych "Moje boisko – Orlik 2012" zlokalizowanego przy Zespole Szkół w Laskowej, stanowiący
załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Laskowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Stach
Załącznik
do uchwały Nr LVIII/304/10
Rady Gminy Laskowa
z dnia 10 listopada 2010 r.

REGULAMIN
KORZYSTANIA Z KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH
"MOJE BOISKO - ORLIK 2012" W LASKOWEJ
1. Administratorem kompleksu sportowego „Orlik” jest Urząd Gminy w Laskowej.
2. Kompleks sportowy obejmuje boisko do piłki
nożnej, boisko wielofunkcyjne oraz zaplecze sanitarnoszatniowe.
3. Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz stosowania się
do uwag instruktora sportu.
4. Korzystanie z boisk jest bezpłatne.
5. Boiska są czynne w następujących terminach:
a) planowe zajęcia szkolne dla uczniów Zespołu Szkół
w Laskowej:
- poniedziałek - piątek godz. 8.00 – 16.00
b) boiska dostępne dla wszystkich chętnych:
od maja do października:
- poniedziałek - piątek godz. 16.00 – 22.00
- sobota godz. 10.00 – 22.00
- niedziela godz. 14.00 – 22.00
od października do kwietnia:
- poniedziałek - piątek godz. 16.00 – 20.00
- sobota godz. 10.00 – 20.00
- niedziela godz. 14.00 – 20.00

6. Zajęcia sportowe odbywające się w terminach
określonych w pkt. 5 koordynuje pełniący dyżur instruktor sportu.
7. W miesiącach lipiec i sierpień obowiązuje odrębny harmonogram korzystania z obiektu.
8. Osoby korzystające z boisk obowiązane są do
wpisywania się do „Rejestru użytkowników”.
9. Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania
z boiska u instruktora sportu.
10. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego (halówki), w przypadku grup zorganizowanych min. 1 osoba
pełnoletnia biorąca odpowiedzialność za zajęcia grupy.
11. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się:
a) używania butów piłkarskich na korkach oraz kolcach,
b) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż
zgodnego z przeznaczeniem boisk, na przykład samochód, rower, motorower, deskorolka, rolki itp.,
c) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska,
d) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 661

– 43372 –

e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

palenia tytoniu i spożywania alkoholu,
zaśmiecania,
przeszkadzania w zajęciach lub grze,
zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,
wprowadzania zwierząt,
korzystania z boisk bez zgody instruktora sportu,
przebywania i korzystania z obiektów poza godzinami otwarcia,
l) przebywania na terenie obiektu po zmroku osobom
poniżej 15 roku życia bez opieki osoby pełnoletniej,
m) żucia gumy na terenie obiektu.
12. Poza planowymi zajęciami wymienionymi
w pkt. 5 “a”:
a) szkoła nie ponosi odpowiedzialności za wypadki
powstałe w trakcie korzystania z obiektu,
b) użytkownicy korzystają z boisk na własną odpowiedzialności odpowiadają za wyrządzone szkody.
13. Osoby korzystające z obiektu mogą korzystać
z pomieszczeń socjalnych.
14. Przed wejściem na boisko należy usunąć zanieczyszczenia z obuwia.

Poz. 5486,5487

16. Wyposażenie i sprzęt sportowy znajdujący się
na obiekcie należy użytkować zgodnie z przeznaczeniem.
17. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych o korzystaniu z boisk decyduje opiekun techniczny obiektu lub instruktor sportu.
18. Uwagi dotyczące funkcjonowania obiektów
sportowych można zgłaszać do administratora
19. Administrator kompleksu nie ponosi odpowiedzialności za:
a) wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu,
b) rzeczy osobiste wniesione na teren obiektu.
20. Korzystający z obiektu są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania regulaminu,
21. Przepisów ppoż.i bhp, a także poleceń wydawanych przez trenera – administratora sportu.
22. Niezastosowanie się do niniejszego regulaminu rozpatrywane będzie w drodze postępowania karnoadministracyjnego, a w szczególnych wypadkach
w drodze postępowania karnego.

15. Za zniszczenia powstałe w czasie korzystania
z boisk odpowiedzialność materialną ponoszą osoby
korzystające.

Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Stach

5486

5487
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UCHWAŁA NR LVIII/305/10
RADY GMINY LASKOWA
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie: wyznaczenia obszarów, na których nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów
budowlanych w wyniku osunięcia się ziemi oraz warunków na których może odbywać się odbudowa obiektów
budowlanych.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust.1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( jedn. tekst z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.)
oraz art. 13 a ust. 1 ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r.,
o szczególnych
zasadach
odbudowy,
remontów
i rozbiórek obiektów budowlanych w wyniku działania
żywiołu (Dz. U. Nr 84, poz. 906 z póź. zm.) Rada Gminy
Laskowa uchwala, co następuje:
§ 1. Wyznacza się obszary na terenie gminy Laskowa, na których nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie
obiektów budowlanych w wyniku osunięcia ziemi.

§ 2. Obszary, o których mowa w ust. 1 stanowią załącznik do uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy
Laskowa.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Stach

Dziennik Urzędowy
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Poz. 5487
Załącznik nr 1
do uchwały Nr LVIII/305/10
Rady Gminy Laskowa
z dnia 10 listopada 2010 r.

WYKAZ
obszarów na terenie gminy Laskowa, na których nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych
w wyniku osunięcia ziemi dla których odbudowa obiektów budowlanych odbywa się na warunkach określonych
w ustawie.
1. Laskowa, działki nr: 77, 420/12, 420/19, 393/3,
393/7 oraz części działek nr: 1165/1 (wg załącznika graficznego nr 1), 374 (wg załącznika graficznego nr 2).

4. Żmiąca działki nr: 124, 122, oraz części działek
nr 437(wg załącznika graficznego nr 5), 47 (wg załącznika graficznego nr 6).

2. Kamionka Mała działka nr: 705/16.
3. Krosna części działek nr: 90 (wg załącznika graficznego nr 3), 144 (wg załącznika graficznego nr 4).

Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Stach

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 661
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Poz. 5487

*
* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:2000.
Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.
Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Stach

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 661

– 43375 –

Poz. 5487

*
* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:2000.
Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.
Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Stach

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 661

– 43376 –

Poz. 5487

*
* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:2000.
Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.
Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Stach

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 661

– 43377 –

Poz. 5487

*
* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:2000.
Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.
Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Stach

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 661

– 43378 –

Poz. 5487

*
* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:2000.
Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.
Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Stach

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 661

– 43379 –

Poz. 5487

*
* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:2000.
Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.
Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Stach
5487
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Poz. 5488
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UCHWAŁA NR XXXVI/389/10
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE PODHALAŃSKIM
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie określenia wzorów formularzy podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001r. Nr 142 póz. 1591 z późn. zm.), art. 6
ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach
i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 95,
poz. 613 z późn. zm.), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia
15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jedn. Dz.U.
z 2006 r. Nr 136 poz. 969 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 9
ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym
(tekst jedn. Dz.U. z 2002r. Nr 200 poz. 1682 z późn. zm.),Rada Miejska w Makowie Podhalańskim uchwala, co
następuje:
§ 1.
1) Ustala wzór formularza: informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego od osób fizycznych zgodnie z Załącznikiem nr l do uchwały.
2) Ustala wzór formularza: deklaracja na podatek od nieruchomości zgodnie z Załącznikiem nr 2 do uchwały

3) Ustala wzór formularza: deklaracja na podatek rolny
zgodnie z Załącznikiem nr 3 do uchwały
4) Ustala wzór formularza: deklaracja na podatek leśny
zgodnie z Załącznikiem nr 4 do uchwały
§ 2. Traci moc uchwała Nr XX/192/04roku z dnia
01.grudnia 2004roku w sprawie określenia wzorów formularzy podatku od nieruchomości, podatku rolnego
i leśnego
§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi
Makowa Podhalańskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14-stu dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego i ma zastosowanie od 2011 roku.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Kazimierz Bałos

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 661

– 43381 –

Poz. 5488
Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXXVI/389/10
Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim
z dnia 10 listopada 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 661

– 43382 –

Poz. 5488

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 661

– 43383 –

Poz. 5488

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Kazimierz Bałos

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 661

– 43384 –

Poz. 5488
Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXXVI/389/10
Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim
z dnia 10 listopada 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 661

– 43385 –

Poz. 5488

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 661

– 43386 –

Poz. 5488

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Kazimierz Bałos

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 661

– 43387 –

Poz. 5488
Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXXVI/389/10
Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim
z dnia 10 listopada 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 661

– 43388 –

Poz. 5488

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 661

– 43389 –

Poz. 5488

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 661

– 43390 –

Poz. 5488

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Kazimierz Bałos

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 661

– 43391 –

Poz. 5488
Załącznik nr 4
do uchwały Nr XXXVI/389/10
Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim
z dnia 10 listopada 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 661

– 43392 –

Poz. 5488

5488

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Kazimierz Bałos

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 661

– 43393 –

Poz. 5489,5490
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UCHWAŁA NR XXXVI/390/10
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE PODHALAŃSKIM
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od tego podatku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust. 1 ustawy
poz. 613 z późniejszymi zmianami.), Rada Miejska
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
w Makowie Podhalańskim uchwala, co następuje:
z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 5
§ 1. 1) Stawki podatku od nieruchomości za 1 m2
i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach
powierzchni użytkowej budynku wynoszą rocznie:
i opłatach lokalnych (tekst jedn. z 2010r Dz.U.Nr 95
1. Od budynków mieszkalnych lub ich części
0,53
2. Od budynków lub ich części związanych z dział. gosp. oraz od części bud. mieszk. zajętych na
17,64
prowadzenie działalności gospodarczej
3. Od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie usług tury6,90
styczno-wypoczynkowych
4. Od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świad4,27
czeń zdrowotnych
5. Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obro- 9,82
tu kwalifikowanym materiałem siewnym
6. Od pozostałych budynków lub ich części za wyjątkiem budynków wymien. w pkt. a. b. c. w tym
7,00
zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje
pożytku publicznego
a. od budynków zajętych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
7,00
b. od garaży wolnostojących/poza budynkiem mieszkalnym/
6,03
c. od budynków zajętych przez osoby fizycznych na pomieszczenia własne gospodarcze
4,20
2) Stawki podatku od budowli lub ich części związanych
ślonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3 z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż
7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
działalność rolnicza lub leśna:- 2 % ich wartości okre3) Stawki podatku od nieruchomości za 1 m2 gruntu
wynoszą rocznie:
0,64
1. Od gruntów związanych z działalnością gospodarczą bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków - za 1 m2
2. Od gruntów związanych z działalnością gospodarczą w zakresie usług turystyczno0,43
wypoczynkowych
3. Od gruntów pod jeziorami zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrownie wodne - za 1 ha
4,15
4. Od gruntów pozostałych w tym zajętych na prowadzenie. odpłatnej statutowej działalności pożyt0,17
ku publicznego przez organiz. pożyt. publ.- za 1 m2
§ 2. Oprócz zwolnień od podatku od nieruchomości
objętych ustawą zwalnia się z podatku od nieruchomości budynki lub ich części oraz grunty:
1) służące do realizacji zadań statutowych z zakresu
ochrony przeciwpożarowej Gminy
2) instytucji kultury, bibliotek
3) lokale użytkowe wynajęte na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie żywiena w szkołach i innych
budynkach przeznaczonych na działalność edukacyjną.
4) grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako drogi -dr

§ 3.
Traci
moc
Uchwała
Rady
Miejskiej
Nr XXVII/307/09 z dnia 21 października 2009 roku.
§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi
Makowa Podhalańskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego
i ma zastosowanie do podatku od 2011 roku
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Kazimierz Bałos

5489

5490
5490

UCHWAŁA NR XXXVI/391/10
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE PODHALAŃSKIM
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 8, art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.) w związku z art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12

stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych
(tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613) - Rada
Miejska w Makowie Podhalańskim uchwala, co następuje:

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 661

– 43394 –

Poz. 5490

§ 1. Podatek od środków transportowych wynosi rocznie:
1) Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 ton i poniżej 12 ton:
Dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Data produkcji; Stawka podatku (w zł)
do 31.12.1995r.
570
680
850

Powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie
Powyżej 5,5 t do 9 t włącznie
Powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie

Data produkcji; Stawka podatku (w zł)
od 01.01.1996r.
530
600
730

2) Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej nie mniej niż 12 ton i więcej:
Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita (w tonach)
Nie mniej niż
Dwie osie
12 t
15t
Trzy osie
12 t
19 t
23 t
Cztery osie i więcej
12 t
27 t
29 t

Mniej niż

Zawieszenie osi pneumatyczne
i uznane za równoważne
Stawka podatku (w zł)

Inne systemy zawieszenia osi

15 t

890
1.000

920
1.360

19 t
23 t

1.360
1.760
2.130

1.380
1.780
2.150

27 t
29 t

2.130
2.150
2.200

2.150
2.200
2.620

3) Od ciągnika siodłowego lub balastowego o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) od 3,5 ton i poniżej 12 ton
Dopuszczalna masacałkowita
(w tonach)
od 3,5 t do 7 t włącznie
powyżej 7 t i poniżej 12 t

Data produkcji; Stawka podatku (w zł)
do 31.12.1995r.
1.230
1.310

Data produkcji; Stawka podatku (w zł)
od. 01.01.1996r.
1.200
1.260

b) nie mniej niż 12 ton i więcej
liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita (w tonach)
nie mniej niż
Dwie osie
12 t
31 t
Trzy osie
12 t
40 t

mniej niż

Zawieszenie osi pneumatyczne
i uznane za równoważne
stawka podatku (w zł)

31 t

1.310
1.570

1.360
2.050

40 t

1.420
1.890

1.890
2.680

4) Od przyczepy lub naczepy o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów od 7 ton i poniżej 12 ton,
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
790 zł.
Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita (w tonach)
nie mnie niż
Jedna oś
12 t
25 t

Inne systemy zawieszenia osi

mniej niż
25 t

5) Od przyczepy lub naczepy o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów nie mniej niż 12 ton
i więcej, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku
rolnego:

Zawieszenie osi pneumatyczne
i uznane za równoważne
stawka podatku (w zł)
790
1.230

Inne systemy zawieszenia osi

890
1.260
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Dwie osie
12 t
33 t
36 t
38 t

33 t
36 t
38 t

1.230
1.400
1.470
1.830

1.310
1.470
1.570
1.990

12 t
38 t

38 t

1.470
1.520

1.520
1.570

Trzy osie

6) Od autobusów:
Liczba miejsc siedzących (łącznie
z miejscem kierowcy)
do 15
od 16 do 29
30 lub więcej

Data produkcjiStawka podatku
(w zł);
do 31.12.1995r.
420
750
1.410

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXVII/306/09 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 21 października
2009 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Data produkcjiStawka podatku (w zł);
od 01.01.1996r.
410
730
1.360

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2011 roku.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Kazimierz Bałos

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi
Makowa Podhalańskiego.
5490

5491
5491

UCHWAŁA NR XXXVI/393/10
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE PODHALAŃSKIM
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXVII/308/09 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim
z dnia 21 października 2009 roku w sprawie- inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego
oraz opłat lokalnych określenia imiennego wykazu inkasentów oraz określenia wysokości prowizji za inkaso.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.),
art. 6 ust. 12, art. 19 pkt. 2 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn.
z 2010 r. Dz.U. Nr 95 poz. 613 ), art. 6b ustawy z dnia
15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tekst jedn.
z 2006 r. Dz.U. Nr 136 poz. 969) oraz art. 28 § 4, art. 47
§ 4a ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 roku-Ordynacja
podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60
z późn. zm.) Rada Miejska w Makowie Podhalańskim
uchwala, co następuje:
§ 1. W § 1w/w uchwały wprowadza się pkt.3
w brzmieniu; Zarządza się pobór opłaty targowej na
placu targowy w drodze inkasa przez:
5491

a) Pani Sala Lucyna zam. Kojszówka
§ 2. W § 3 w pkt.1 w/w uchwały wprowadza się
podpunkt c w brzmieniu ;
c) za inkaso opłaty targowej na placu targowym 60 % od zainkasowanej kwoty.
§ 3. Realizację uchwały powierza się Burmistrzowi
Makowa Podhalańskiego
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego .
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Kazimierz Bałos
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UCHWAŁA NR XXXVI/398/10
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE PODHALAŃSKIM
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy na 2010 rok Nr XXX/321/010 Rady Miejskiej
w Makowie Podhalańskim z dnia 27 stycznia 2010 roku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jedn.
Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz
art. 211, art. 212, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr.157 poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r.- Przepisy wprowadzające
ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr.157
poz. 1241) Rada Miejska w Makowie Podhalańskim
uchwala , co następuje:
§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu na 2010 r.
o kwotę: 1.022.371,00 zł. - jak w zał. Nr 1, w tym:
1.dochody bieżące zmniejsza się o kwotę: 356.371,00 zł.
2.dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 666.000,00
zł. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi
37.142.885,41 zł.
§ 2. 1. Zmniejsza się wydatki budżetu na 2010 r.
o kwotę: 1.022.371,00 zł jak w zał. Nr 2
Plan
wydatków
po
zmianach
wynosi:
42.190.321,04 zł. a) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę: 425.629,00 zł. jak zał. Nr 3
Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi:27.032.640,04 zł. b) zwiększa się wydatki związane
z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
o kwotę: 380.000,00 zł. jak zał. Nr 3
Plan wydatków związanych z realizacją zadań
statutowych jednostek budżetowych po zmianach wynosi: 11.996.717,78 zł. c) zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę:
119.236,00 zł .jak zał. Nr 3

Plan wydatków na dotacje na zadania bieżące
wynosi 1.889.446,00 zł. f) zmniejsza się plan wydatków
majątkowych o kwotę: 1.448.000,00 zł .jak zał. Nr 4
w tym; wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne
o kwotę: 1.448.000,00 zł. Plan wydatków na inwestycje
po zmianach wynosi:6.063.191,00 zł
§ 3. W uchwale budżetowej Gminy Maków Podhalański na 2010 rok Nr XXX/321/010 z 27 stycznia 2010 r.
wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku Nr 1/dochody budżetu Gminy
Maków Podhalański na 2010 rok/wprowadza się zmiany
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
2) w załączniku Nr 2/wydatki budżetu Gminy Maków Podhalański na 2010 rok/wprowadza się zmiany
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
3) w załączniku Nr 2.1/wydatki bieżące budżetu
Gminy Maków Podhalański na 2010 rok/wprowadza się
zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3. do niniejszej
uchwały;
4) w załączniku Nr 2.2/wydatki majątkowe budżetu Gminy Maków Podhalański na 2010 rok/wprowadza
się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej
uchwały;
5)w załączniku Nr 6 / kwota dotacji udzielonej
z budżetu Gminy Maków Podhalański na 2010 rok
wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 5 do niniejszej
uchwały
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Makowa Podhalańskiego

Plan wydatków na wynagrodzenia i składki od
nich naliczane wynosi 14.361.205,06 zł. d)zmniejsza się
plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych
o kwotę 83.607,00 zł. jak zał. Nr 3

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim.

Plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 7.003.562,00 zł. e)zwiększa się plan na
dotacje na zadania bieżące o 10.000,00 zł

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Kazimierz Bałos
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Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXXVI/398/10
Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim
z dnia 10 listopada 2010 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY MAKÓW PODHALAŃSKI NA 2010 ROK
Dział

Nazwa

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane
z ich poborem
W tym dochody bieżące ;
Podatek od nieruchomości od osób prawnych /§ 0310 /
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych /§ 0310/
Podatek rolny od osób fizycznych /§ 0320/
Podatek od środków transportowych od osób fizycznych /§ 0340/
Oświata i wychowanie
W tym dochody bieżące ;
Wpływy z różnych opłat /§ 0690 /
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze/§ 0750/
Wpływy z usług /§ 0830/
Pozostałe odsetki/§ 0920/
Wpływy z różnych dochodów /§ 0970 /
Pozostałe odsetki Przedszkola/§ 0920/
Kultura fizyczna i sport
W tym dochody majątkowe ;
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych / §6300/
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji
i zakupów inwestycyjnych własnych gmin /związków gmin/-/ §6330/

801

926

Kwota
zwiększeń

Ogółem

Kwota
zmniejszeń
375.607,00

375.607,00
100.000,00
100.000,00
50.000,00
125.607,00
2.887,00
2.887,00

22.123,00
22.123,00
315,00
12.800,00

2.247,00

6.750,00
185,00
2.055,00
18,00

400,00
240,00
666.000,00
666.000,00
333.000,00

333.000,00
22.123,00

1.044.494,00

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Kazimierz Bałos
Załącznik nr 2
do uchwały Nr 0XXXVI/398/10
Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim
z dnia 10 listopada 2010 r.
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MAKÓW PODHALAŃSKI NA ROK 2010
Dział

Rozdział

600
60016
700
70005
754
75478
801
80101

Nazwa
Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
Wydatki bieżące
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Wydatki bieżące
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Wydatki bieżące
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
Wydatki bieżące
Wydatki majątkowe

Kwota
zwiększeń
150.000,00
150.000,00
150.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
90.000,00
90.000,00
90.000,00
159.236,00
119.236,00
119.236,00
40.000,00

Kwota
zmniejszeń
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854
85415
900
90015
921
92116
926
92601
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Pomoc społeczna
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Wydatki bieżące
Edukacyjna opieka wychowawcza
Pomoc materialna dla uczniów
Wydatki bieżące
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Oświetlenie ulic , placów i dróg
Wydatki bieżące
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Biblioteki
Wydatki bieżące
Kultura fizyczna i sport
Obiekty sportowe
Wydatki majątkowe
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
Wydatki majątkowe
Wydatki bieżące

100.000,00
100.000,00
100.000,00
16.393,00
16.393,00
16.393,00
120.000,00
120.000,00
120.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
67.000,00

67.000,00
62.000,00
5.000,00
627.629,00

Ogółem

1.550.000,00
1.550.000,00
1.550.000,00

1.650.000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Kazimierz Bałos
Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXXVI/398/10
Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim
z dnia 10 listopada 2010 r.
PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY MAKÓW PODHALAŃSKI NA ROK 2010
Dział

Rozdział

600
60016

700
70005

754
75478

801
80101

852
85278

Nazwa
Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
W tym:
1.Wydatki bieżące jednostek budżetowych
b. wydatki związane z realizacją zadań statutowych
150.000,00 zł.
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
W tym:
1.Wydatki bieżące jednostek budżetowych
b. wydatki związane z realizacją zadań statutowych
20.000,00 zł.
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
W tym:
1.Wydatki bieżące jednostek budżetowych
b. wydatki związane z realizacją zadań statutowych
90.000,00 zł.
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
W tym:
1.Wydatki bieżące jednostek budżetowych
a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 119.236,00 zł.
Pomoc społeczna
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
W tym:
3.wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
100.000,00 zł.

Kwota
zwiększeń
150.000,00
150.000,00
150.000,00

Kwota
zmniejszeń

20.000,00
20.000,00
20.000,00

90.000,00
90.000,00
90.000,00

119.236,00
119.236,00
119.236,00

100.000,00
100.000,00
100.000,00
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900
90015

921
92116

926
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Ochrona zdrowia
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
W tym:
3.wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
16.393,00 zł.
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Oświetlenie ulic , placów i dróg
W tym:
1.Wydatki bieżące jednostek budżetowych
b. wydatki związane z realizacją zadań statutowych
120.000,00 zł.
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Biblioteki
W tym:
2.dotacje na zadania bieżące 5.000,00 zł.
Kultura fizyczna i sport
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
W tym:
2.dotacje na zadania bieżące 5.000,00 zł.

Ogółem

16.393,00
16.393,00
16.393,00

120.000,00
120.000,00
120.000,00

5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
525.629,00

100.000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Kazimierz Bałos
Załącznik nr 4
do uchwały Nr XXXVI/398/10
Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim
z dnia 10 listopada 2010 r.
PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY MAKÓW PODHALAŃSKI NA ROK 2010
Dział

Rozdział

801
80101

926
92601

92605

Ogółem

Nazwa
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
Wydatki majątkowe, w tym
Place zabaw 18.800,00zł.
budowa Szkoły Białka 6.000,00 zł.
Maków Podh. Nr 1 - 11.200,00 zł
Maków Nr.2 – 4.000,00 zł.
Kultura fizyczna i sport
Obiekty sportowe
Wydatki majątkowe, w tym
Budowa boiska ,,Orlik,, w Makowie Podh.1.550.000,00 zł
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
Wydatki majątkowe, w tym
Budowa boiska w Grzechyni 62.000 ,00 zł.

Kwota
zwiekszeń
40.000,00
40.000,00
40.000,00

62.000,00

Kwota
zmniejszeń

1.550.000,00
1.550.000,00
1.550.000,00

62.000,00
62.000,00
102.000,00

1.550.000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Kazimierz Bałos

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 661

– 43400 –

Poz. 5492,5493
Załącznik nr 5
do uchwały Nr XXXVI/398/10
Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim
z dnia 10 listopada 2010 r.

Zwiększenie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Maków Podhalański w 2010 roku
Dział

Rozdział

Nazwa

92116

Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego
Biblioteki

921

Rodzaj dotacji z budżetu

dla jednostek
sektora finansów publicznych
5.000,00

Dotacja podmiotowa
926
92605

Kultura fizyczna
i sport
Zadania w zakresie
kultury fizycznej
i sportu

dla jednostek
spoza sektora
finansów publicznych

5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00

Dotacja celowa na pomoc
finansową dla j.s.t . na dofinansowanie zadań bieżących
Ogółem

5.000,00

10.000,00
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Kazimierz Bałos

5492

5493
5493

UCHWAŁA NR XXXVI/400/10
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE PODHALAŃSKIM
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XII/116/04 z dnia 26 lutego 2004r. Rady Miejskiej
w Makowie Podhalańskim w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drodze
gminnej - Rynek w Makowie Podhalańskim
Na podstawie art. 13 b ust. 4, 5 i art. 13 f ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst
jedn. Dz.U. z 2007r. Nr 19, poz. 115) oraz art. 40 ust.2
pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591) Rada Miejska
w Makowie Podhalańskim uchwala, co następuje:
§ 1. Wprowadza sie zmianę w Uchwale
Nr XII/116/04 z dnia 26 lutego 2004r. Rady Miejskiej
w Makowie Podhalańskim w sprawie ustalenia strefy
płatnego parkowania pojazdów samochodowych na
drodze gminnej - Rynek w Makowie Podhalańskim,
polegającą na tym, że § 2 otrzymuje brzmienie:
1. Wprowadza się opłaty za parkowanie pojazdów
samochodowych w strefie płatnego parkowania w n/w
stawkach:
1) za pierwszą godzinę postoju - 1,00 zł
2) za drugą godzinę postoju - 1,20 zł
3) za trzecią godzine postoju - 1,40 zł
4) za czwartą i każdą następną rozpoczętą godzinę postoju - 1,00 zł
2. Opłata wymieniona w ust. 1 niniejszego paragrafu nie dotyczy pojazdów konstrukcyjnie przeznaczo5493

nych do przewozu osób niepełnosprawnych o obniżonej
sprawności ruchowej, parkowanych w miejscu wyznaczonym na ten cel w strefie płatnego parkowania, dla
których to użytkowników drogi ustala się stawkę zerową
opłaty.
3. Okresla się wysokość opłaty dodatkowej
w kwocie 50,00 zł, która będzie pobierana za nie uiszczenie opłaty zwykłej, wymienionej według stawki
o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.
§ 2. Pozostałe ustalenia Uchwały Nr XII/116/04 Rady
Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 26 lutego
2004r. pozostaja bez zmian.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Makowa Podhalańskiego.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Kazimierz Bałos

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 661

– 43401 –

Poz. 5494,5495

5494
5494

UCHWAŁA NR XXXVI/401/10
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE PODHALAŃSKIM
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie: górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie
odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 18 ust. 2 pkt 15
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
/tekst jedn. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./
oraz art. 6 ust. 2 – 4a ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /tekst
jedn. z 2005 r. Dz. U. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm./ Rada Miejska
uchwala co następuje:

w Makowie

Podhalańskim

–

§ 1. 1. Ustala się w gminie Maków Podhalański
górną stawkę opłat za odbiór 110 litrów odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości:
a) których nieruchomość wyposażona jest w stały pojemnik - 11,00 zł brutto;
b) którzy korzystają z worków - 11,70 zł brutto,
2. Ustala się górną stawkę opłat za odbiór odpadów komunalnych niesegregowanych od podmiotów
prowadzących działalność gospodarczą oraz innych niż
mieszkańcy podmiotów i instytucji nie prowadzących
działalności gospodarczej w wysokości 550,00 zł za
1 tonę brutto.
3. Ustala się górną stawkę opłat za odbiór
i transport nieczystości ciekłych w wysokości 33,00 zł za
1 m3 brutto.
4. W przypadku nie wykonania obowiązku zawarcia umowy na usługi odbioru odpadów komunalnych
ustala się obowiązkową opłatę roczną w wysokości
30,00 zł brutto, od jednej osoby zamieszkującej nieruchomość za utrzymanie czystości i porządku w gminie,
w tym możliwość oddania 660 litrów (6 – worków, pojemników o pojemności 110 litrów), odpadów komunalnych niesegregowanych.

5. W przypadku nie wykonania obowiązku zawarcia umowy na usługi odbioru odpadów komunalnych
ustala się obowiązkową opłatę roczną dla właścicieli
domków letniskowych zamieszkałych okresowo, za
utrzymanie czystości i porządku w gminie w tym możliwość oddania 550 litrów (5 – worków, pojemników
o pojemności 110 litrów), odpadów komunalnych niesegregowanych w wysokości 50,00 zł brutto, od jednego
domku.
§ 2. Tracą moc Uchwały:
1) Nr XXVII/309/09 Rady Miejskiej w Makowi e Podhalańskim z dnia 21 października 2009 roku, w sprawie
górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli
nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych,
2) Nr XXVIII/316/09 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 09 grudnia 2009 roku, w sprawie
wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXVII/309/09
z dnia 21 października 2009 roku w sprawie górnych
stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów
komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Makowa Podhalańskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego i ma zastosowanie do naliczania opłat od
1 stycznia 2011 roku.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Kazimierz Bałos

5494

5495
5495

UCHWAŁA NR XXXVI/402/10
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE PODHALAŃSKIM
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
Na podstawie art.7 ust.2 ustawy z dnia 21 marca
1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r Nr 19,
poz.115 ze zm. ) oraz art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r
Nr 142 poz.1591 ze zm.)
Rada Miejska w Makowie Podhalańskim uchwala
co następuje:
§ 1. Zalicza się do kategorii dróg gminnych drogę
w os. Mędralowa w Makowie Podhalańskim, przebiegającą po działkach oznaczonych nr ewid. 2601, 2869.
5495

§ 1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Makowa Podhalańskiego.
§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Kazimierz Bałos

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 661

– 43402 –

Poz. 5496

5496
5496

UCHWAŁA NR XXXVI/408/10
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE PODHALAŃSKIM
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie wyznaczenia obszarów, na których nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów
budowlanych w wyniku osunięcia ziemi i na których odbudowa obiektów budowlanych odbywa się po trwałym
ustabilizowaniu terenu oraz uzyskaniu pozwolenia na budowę
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz art.41 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tekst jedn. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)
oraz art. 13 a ustawy z dnia 11 sierpnia 2001r.
o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku dzialania żywiołu (Dz.U. z 2001r.
Nr 84, poz. 906 z późn. zm.) Rada Miejska w Makowie
Podhalańskim uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Wyznacza sie na terenie Gminy Maków Podhalański 8 obszarów, na których nastapiło zniszczenie lub
uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia
ziemi i na których odbudowa obiektów budowlanych
odbywa się po trwałym ustabilizowaniu terenu,
z zastosowaniem odpowiednich metod technicznych
ustalonych w projekcie geotechnicznym dla skomplikowanych warunków gruntowych trzeciej kategorii geotechnicznej, w rozumieniu przepisów w sprawie ustale-

nia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów
budowlanych oraz uzyskaniu pozwolenia na budowę.
2. Szczególowe określenie terenów, o których
mowa w ust. 1 zawierają załączniki graficzne od nr 1 do
nr 8 do niniejszej Uchwały.
3. Na obszarach ujętych Uchwałą nie stosuje się
ustaleń miejscowych planów zagodpodarowania przestrzennego w zakresie sprzecznym z niniejszym aktem
prawa miejscowego.
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi
Makowa Podhalańskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Malopolskiego oraz podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Kazimierz Bałos

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 661

– 43403 –

Poz. 5496
Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXXVI/408/10
Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim
z dnia 10 listopada 2010 r.

*

* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:2000.
Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Kazimierz Bałos

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 661

– 43404 –

Poz. 5496
Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXXVI/408/10
Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim
z dnia 10 listopada 2010 r.

*

* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:1000.
Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Kazimierz Bałos

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 661

– 43405 –

Poz. 5496
Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXXVI/408/10
Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim
z dnia 10 listopada 2010 r.

*

* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:1000.
Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Kazimierz Bałos

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 661

– 43406 –

Poz. 5496
Załącznik nr 4
do uchwały Nr XXXVI/408/10
Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim
z dnia 10 listopada 2010 r.

*

* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:2000.
Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Kazimierz Bałos

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 661

– 43407 –

Poz. 5496
Załącznik nr 5
do uchwały Nr XXXVI/408/10
Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim
z dnia 10 listopada 2010 r.

*

* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:2000.
Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Kazimierz Bałos

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 661

– 43408 –

Poz. 5496
Załącznik nr 6
do uchwały Nr XXXVI/408/10
Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim
z dnia 10 listopada 2010 r.

*

* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:1000.
Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Kazimierz Bałos

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 661

– 43409 –

Poz. 5496
Załącznik nr 7
do uchwały Nr XXXVI/408/10
Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim
z dnia 10 listopada 2010 r.

*

* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:500.
Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Kazimierz Bałos

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 661

– 43410 –

Poz. 5496
Załącznik nr 8
do uchwały Nr XXXVI/408/10
Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim
z dnia 10 listopada 2010 r.

*

* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:5000.
Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Kazimierz Bałos

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 661

– 43411 –

Poz. 5497,5498

5497
5497

UCHWAŁA NR XLIX/404/10
RADY MIEJSKIEJ W WOLBROMIU
z dnia 28 października 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj.
Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz
art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157
poz. 1240) Rada Miejska w Wolbromiu uchwala, co następuje:

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta i Gminy Wolbrom.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Wolbromiu:
Stanisław Pyzio

§ 1. Dokonuje się zmian wydatków budżetu gminy
Wolbrom na rok 2010, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
Załącznik
do uchwały Nr XLIX/404/10
Rady Miejskiej w Wolbromiu
z dnia 28 października 2010 r.
ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU GMINY WOLBROM NA ROK 2010
Dział
710

Rozdział
71095

754
75412

Treść
Działalność usługowa
Pozostała działalność
w tym: wydatki majątkowe
z tego: dotacje celowe
zakupy inwestycyjne
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Ochotnicze straże pożarne
w tym: wydatki bieżące
wydatki statutowe
w tym: wydatki majątkowe inwestycyjne
wydatki majątkowe inwestycyjne finasowane z udziałem
środków Unii Europejskiej

Zwiększenia
39.000,00
39.000,00
39.000,00
39.000,00
124.163,00
124.163,00
72.163,00
72.163,00
52.000,00

Zmniejszenia
39.000,00
39.000,00
39.000,00
39.000,00
124.163,00
124.163,00
124.163,00

163.163,00

163.163,00

Razem

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wolbromiu:
Stanisław Pyzio
5497

5498
5498

UCHWAŁA NR XLIX/405/10
RADY MIEJSKIEJ W WOLBROMIU
z dnia 28 października 2010 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2010
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj.
Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz
art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157
poz. 1240) Rada Miejska w Wolbromiu uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian wydatków budżetu gminy
Wolbrom na rok 2010, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2. Zwiększyć plan przychodów w § 955 Przychody
z tytułu innych rozliczeń krajowych o kwotę 403.474,15 zł.
§ 3. Dokonać aktualizacji Zał. Nr 1 do Uchwały Budżetowej Rady Miejskiej w Wolbromiu Nr XXXIX/324/09
z dnia 17 grudnia 2009r., zgodnie z załącznikiem Nr 2.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 661

– 43412 –

§ 4. Dokonać aktualizacji Zał. Nr 3 do Uchwały Budżetowej Rady Miejskiej w Wolbromiu Nr XXXIX/324/09
z dnia 17 grudnia 2009r., zgodnie z załącznikiem Nr 3
§ 5. Dokonać aktualizacji Tabeli Nr 2b do
Uchwały Budżetowej Rady Miejskiej w Wolbromiu
Nr XXXIX/324/09 z dnia 17 grudnia 2009r., zgodnie
z załącznikiem Nr 4.
§ 6.
Uchwały

Dokonać aktualizacji Tabeli Nr 3 do
Budżetowej Rady Miejskiej w Wolbromiu

Poz. 5498

Nr XXXIX/324/09 z dnia 17 grudnia 2009r., zgodnie
z załącznikiem Nr 5.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta i Gminy Wolbrom.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Wolbromiu:
Stanisław Pyzio

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XLIX/405/10
Rady Miejskiej w Wolbromiu
z dnia 28 października 2010 r.
ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU GMINY WOLBROM NA ROK 2010
Dział
400

Rozdział
40002

700
70005

750
75023

754
75412

801
80101

854
85415

900
90003

90095

Razem

Treść
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
Dostarczanie wody
w tym: wydatki majątkowe
z tego: dotacja celowa
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
w tym: wydatki bieżace
wydatki statutowe
Administracja publiczna
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
w tym: wydatki bieżące
wydatki statutowe
z tego: wynagrodzenia + pochodne
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Ochotnicze straże pożarne
w tym: wydatki bieżące
wydatki statutowe
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
w tym: wydatki bieżące
wydatki statutowe
Edukacyjna opieka wychowawcza
Pomoc materialne dla uczniów
w tym: wydatki bieżące
świadczenia na rzecz osób fizycznych
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Oczyszczanie miast i wsi
w tym: wydatki bieżące
wydatki statutowe
Pozostała działalność
w tym: wydatki bieżące
z tego: wydatki statutowe
wydatki majątkowe inwestycyjne

Zwiększenia
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
8.196,00
8.196,00
8.196,00
8.196,00
91.000,00
91.000,00
91.000,00
56.000,00
35.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
63.510,15
63.510,15
63.510,15
63.510,15
20.500,00
20.500,00
20.500,00
20.500,00
160.268,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
110.268,00
93.676,00
93.676,00
16.592,00
403.474,15

Zmnijeszenia
-
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Poz. 5498
Załącznik nr 2
do uchwały Nr XLIX/405/10
Rady Miejskiej w Wolbromiu
z dnia 28 października 2010 r.
Załącznik Nr 1
do Uchwały Budżetowej
Rady Miejskiej w Wolbromiu
Nr XXXIX/324/09
z dnia 17 grudnia 2009r.

Dotacje udzielone w 2010 roku z budżetu podmiotom należącym
i nie należącym do sektora finansów publicznych
Dział

Rozdział

Treść

1
2
Jednostki sektora finansów publicznych
400

40002

600
60013
600
60014
710
71095
750
75020
801
80104
801
80104
801
80130
921
92109
921
92116
Razem
Jednostki nie należące do
sektora finansów publicznych
754
75412
801
80104
801
80113
851
85154
926
92605
Razem
Ogółem

3
Nazwa jednostki
Wolbromski Zakład Wodociągów
i Kanalizacji w Wolbromiu
Samorząd Województwa Małopolskiego
Powiat Olkuski
Powiat Olkuski
Powiat Olkuski
Gmina Klucze
Gmina Olkusz
Powiat Olkuski
Centrum Kultury, Promocji i Informacji
Biblioteki

Kwota dotacji
/w zł/
podmiotowej
4

przedmiotowej
5

-

-

celowej
6

50.000,00

768.000,00
411.000,00
1.179.000,00

-

294.266,00
517.500,00
39.000,00
3.300,00
32.976,00
6.487,44
474.175,00

1.417.704,44

158.910,00
158.910,00
1.337.910,00

-

65.000,00
48.000,00
200.000,00
400.000,00
713.000,00
2.130.704,44

Nazwa zadania

OSP
Niepubliczne przedszkola
Stowarzyszenia
Stowarzyszenia
Stowarzyszenia
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Poz. 5498
Załącznik nr 3
do uchwały Nr XLIX/405/10
Rady Miejskiej w Wolbromiu
z dnia 28 października 2010 r.

Załącznik Nr 3
do Uchwały Budżetowej
Rady Miejskiej w Wolbromiu
Nr XXXIX/324/09
z dnia 17 grudnia 2009r.
Plan projektu zakładów budżetowych na rok 2010
Lp.

Nazwa zakładu budżetowego

Przewidywany
stan fund.
obrotowego
na 1.01.2010

1
2
1. Wolbromski Zakład
2. Wodociągów
i Kanalizacji
Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej

3
310.280
20.000

Razem

Przychody
własne

330.280

Dotacja
celowa na
inwestycje
z budżetu
gminy
4
5
5.010.500
50.000
6.200.000
0

11.210.500

Koszty
ogółem
wg planu

Planowana
Stan funduszu
wpłata do
obrotowego na
budżetu gminy koniec roku

6
5.005.800
6.200.000

7

50.000 11.205.800

8
0
0

314.980
20.000

0

334.980
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Załącznik nr 4
do uchwały Nr XLIX/405/10
Rady Miejskiej w Wolbromiu
z dnia 28 października 2010 r.

Tabela Nr 2b
do Uchwały Budżetowej
Rady Miejskiej w Wolbromiu
Nr XXXIX/324/09
z dnia 17 grudnia 2009r.
Plan wydatków majątkowych na 2010 rok
w zł
Dział
Rozdział

400
40002
40095
600
60013
60014
60016
700
70005
710
71095
750
75023

Nazwa

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę
Dostarczanie wody
Pozostała działalność
Transport i łączność
Drogi publiczne wojewódzkie
Drogi publiczne powiatowe
Drogi publiczne gminne
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Działalność usługowa
Pozostała działalność
Administracja publiczna
Urzędy gmin

Wydatki razem, w tym
finansowane
z udziałem środków
Unii Europejskiej
113.904,00
50.000,00
63.904,00
2.300.346,00
294.266,00
517.500,00
1.488.580,00
220.575,00
220.575,00
40.000,00
40.000,00
16.900,00
16.900,00

-

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 661
754
75412
758
75861
801
80101
80130
852
85219
900
90001
90095
926
92601
92695
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Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
OSP
Różne rozliczenia
Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
Szkoły zawodowe
Pomoc społeczna
Ośrodki pomocy społecznej
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Pozostała działalność
Kultura fizyczna i sport
Obiekty sportowe
Pozostała działalność

Razem

Poz. 5498
242.837,00
242.837,00
1.207.424,07
1.207.424,07
1.840.591,68
1.366.591,68
474.000,00
40.000,00
40.000,00

81.032,00
81.032,00
1.207.424,07
1.207.424,07
1.110.741,68
1.110.741,68
-

1.883.206,65
1.848.253,65
34.953,00
62.860,13
8.000,13
54.860,00

1.127.147,24
1.127.147,24
-

7.968.644,53

3.526.344,99

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wolbromiu:
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Załącznik nr 5
do uchwały Nr XLIX/405/10
Rady Miejskiej w Wolbromiu
z dnia 28 października 2010 r.
Tabela Nr 3
do Uchwały Budżetowej
Rady Miejskiej w Wolbromiu
Nr XXXIX/324/09
z dnia 17 grudnia 2009r.
Przychody i Rozchody Budżetu Miasta i Gminy Wolbrom na 2010 rok
1. DOCHODY OGÓŁEM: 51.317.782,45
2. WYDATKI OGÓŁEM: 57.164.685,43
3. DEFICYT (1-2) : 5.846.902,98
4. PRZYCHODY BUDŻETU : 6.923.502,98
z tego:
- wolne środki i jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń
kredytów i pozyczek z lat ubiegłych 1.312.432,15
- kredyty krajowe długoterminowe 5.000.000,00
- pożyczki krajowe długoterminowe 591.070,83
- spłaty udzielonych pożyczek 20.000,00
5. ROZCHODY BUDŻETU: 1.076.600,00
z tego:
- spłata zaciągniętych pożyczek 83.600,00
- spłata zaciągniętych kredytów 900.000,00
- udzielone pożyczki krajowe 93.000,00
5498
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UCHWAŁA NR XLIX/407/10
RADY MIEJSKIEJ W WOLBROMIU
z dnia 28 października 2010 r.
w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2010
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art.51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj.
Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) , art. 211,
art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) Rada Miejska
w Wolbromiu uchwala, co następuje:
§ 1. Zwiększyć plan przychodów Gminnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym o kwotę 100.000,00 zł z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym
i Kartograficznym - dział 710 - Działalność usługowa,
rozdz. 71030 - Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

rozdz. 710 - Działalność usługowa, rozdz. 71030 - Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.
§ 3. Dokonać aktualizacji Tabeli Nr 8 do Uchwały Budżetowej Rady Miejskiej w Wolbromiu Nr XXXIX/324/09
z dnia 17 grudnia 2009r., zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta i Gminy Wolbrom.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 2. Zwiększyć plan wydatków Gminnego Funduszu
Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
o 100.000,00 zł, w tym wydatki bieżace 100.000,00 zł,
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Załącznik
do uchwały Nr XLIX/407/10
Rady Miejskiej w Wolbromiu
z dnia 28 października 2010 r.

Tabela Nr 8
do Uchwały Budżetowej
Rady Miejskiej w Wolbromiu
Nr XXXIX/324/09
z dnia 17 grudnia 2009r.
PLAN FINANSOWY
Gminnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
na 2010 rok
Gmina Wolbrom
Treść
1
I.
II.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2.*
3.
3.1.
3.2.
III.

§§
2

3
Stan funduszu na początek roku

Przychody
Przychody własne
Wpływy z usług
Wpływy ze sprzedaży wyrobów
i składników majątkowych
Wpływy z różnych opłat
Wpływy z różnych dochodów
Pozostałe odsetki
Pozostałe przychody
Przelewy redystrybucyjne
Dofinansowanie z CFGZGiK
Dofinansowanie z WFGZGiK
Wydatki

x
x
x
083
084
069
097
092
x
x
296
296

Plan finansowy na
2010 rok
4
31.186,60
280.000,00
180.000,00
180.000,00
0
0
0
0
0
0
0
100.000,00
305.000,00

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 661
1
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
3.
3.1.
3.2.
IV.
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Poz. 5499,5500

Wydatki bieżące własne
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów
Zakup usług remontowych
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby
cywilnej
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń
kartograficznych
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
Zakup usług pozostałych
Wydatki inwestycyjne
Przelewy redystrybucyjne
Odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu centralnego
Odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu wojewódzkiego
Stan funduszu na koniec roku

4170
4210
4270
4700

239.000,00
0
5.000,00
0
4.000,00

4740

4.000,00

4750
4300
x
x
2960
2960
x

15.000,00
211.000,00
30.000,00
36.000,00
18.000,00
18.000,00
6.186,60
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UCHWAŁA NR XLIX/408/10
RADY MIEJSKIEJ W WOLBROMIU
z dnia 28 października 2010 r.
w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, w związku z art. 40
ust. , art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.
o podatkach i opłatach l,okalnych (tj. Dz. U. z 2010r.
Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) Rada Miejska w Wolbromiu
uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości
grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich
części:
1) Zajęte na potrzeby prowadzenia działalności kulturalno - oświatowej, zajęte na świetlice, biblioteki, domy
bądź instytucje kultury.
2) Zajęte na cele ochrony przeciwpożarowej.
3) Wykorzystywane do prowadzenia działalności w zakresie rozwoju sportu i kultury fizycznej.
4) Przeznaczone na realizację zadań przez instytucje
świadczące pomoc społeczną oraz wykorzystywane na
działalność charytatywną.
5) Grunty oznaczone w ewidencji gruntów jako drogi
(dr), nie zaliczone do dróg publicznych.

5500

6) Grunty rekultywowane po byłych składowiskach odpadów będące przedmiotem umowy użyczenia - na
czas trwania umowy.
2. Zwolnieniom wymienionym w punktach 1 6 nie podlegają grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części zajęte lub wynajmowane innym
podmiotom na prowadzenie działalności gospodarczej
innej niż rolnicza lub leśna.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XII/87/07 Rady Miejskiej
w Wolbromiu z dnia 26 października 2007r. w sprawie
wprowadzenia zwolnien w podatku od nieruchomości.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta i Gminy Wolbrom.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzedowym Województwa Małopolskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia
2011 roku.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Wolbromiu:
Stanisław Pyzio
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UCHWAŁA NR XLIX/409/10
RADY MIEJSKIEJ W WOLBROMIU
z dnia 28 października 2010 r.
w sprawie zmiany wzorów formularzy do celów podatkowych określonych w Uchwale Nr XII/89/07 Rady
Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 października 2007r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 13
ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach
lokalnych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.),
art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984r.
o podatku rolnym (tj. Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969
z późn. zm.), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października
2002r. o podatku lesnym (tj. Dz. U. z 2002r. Nr 200,
poz. 1682 z póxn. zm.) Rada Miejska w Wolbromiu
uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XII/89/07 Rady Miejskiej
w Wolbromiu z dnia 26 października 2007r. w sprawie
określenia wzorów formularzy do celów podatkowych
zapis § 1 pkt 5 i 6 otrzymuje nowe brzmienie:
5. Dane o zwolnieniach ustawowych w podatku
od nieruchomości ZN-1, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

6. Dane o zwolnieniach wg uchwały w podatku
od nieruchomości ZN-2, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta i Gminy Wolbrom.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego i ma zastosowanie poczynając od
1 stycznia 2011r.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Wolbromiu:
Stanisław Pyzio
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UCHWAŁA NR XLV/262/2010
RADY GMINY WIERZCHOSŁAWICE
z dnia 12 listopada 2010 r.
w sprawie likwidacji zakładu budżetowego w celu przekształcenia w jednostkę budżetową.
Na podstawie art.18 pkt.9 lit. h ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art.16 ust.1,2,3,5 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), art. 87 ust.1 pkt.2,
art. 88 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1241) – Rada Gminy Wierzchosławice uchwala, co następuje:
§ 1. Z dniem 01 grudnia 2010 r. stawia się w stan likwidacji zakład budżetowy Przedszkole Publiczne
w Wierzchosławicach w celu przekształcenia w jednostkę budżetową.
§ 2.
1) Na likwidatora zakładu budżetowego wyznacza się
dyrektora Przedszkola Publicznego w Wierzchosławicach.
2) Czynności likwidacyjne obejmują:
a) przeprowadzenie inwentaryzacji wszystkich pasywów i aktywów zgodnie z przepisami ustawy
o rachunkowości, ustalenie środków obrotowych
i majątku trwałego znajdującego się w użytkowaniu
zakładu budżetowego,
b) zamknięcie rachunku bankowego rozliczeniowego
bieżącego i pomocniczego i ksiąg rachunkowych
zakładu budżetowego, zgodnie z przepisami ustawy
o rachunkowości,

c) sporządzenie sprawozdań i bilansu zamknięcia zakładu budżetowego,
d) zakończenie likwidacji następuje wg stanu na dzień
31 grudnia 2010 r.
§ 3. Za dzień likwidacji zakładu budżetowego,
o którym mowa w §1 uznaje się 31 grudnia 2010 r.
§ 4.
1) Z dniem 01 stycznia 2011 r. tworzy się jednostkę budżetową Przedszkole Publiczne w Wierzchosławicach.
2) Z dniem 01 stycznia 2011 r. mienie zlikwidowanego
zakładu budżetowego staje się mieniem jednostki budżetowej.
3) Z dniem 01 stycznia 2011r. należności i zobowiązania
zlikwidowanego zakładu budżetowego, według stanu
na dzień zakończenia likwidacji przejmuje nowo utworzona jednostka budżetowa.
4) Przejęcie następuje na podstawie protokołu zdawczo –
odbiorczego.
5) Bilans zamknięcia zlikwidowanego zakładu budżetowego jest bilansem otwarcia nowo utworzonej jednostki budżetowej.
§ 5. Pracownicy zakładu budżetowego stają się pracownikami nowo utworzonej jednostki budżetowej
zgodnie z art. 231 Kodeksu pracy.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Wierzchosławice.
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§ 7.
1) Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego .

Poz. 5502,5503,5504

2) Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty
ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Gminy
Eugeniusz Onak

5502

5503
5503

UCHWAŁA NR XLV/266/2010
RADY GMINY WIERZCHOSŁAWICE
z dnia 12 listopada 2010 r.
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia Publicznego Przedszkola w Wierzchosławicach.
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 z późn. zm.) oraz art. 14 ust.5 pkt.1
ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) – Rada
Gminy Wierzchosławice uchwala, co następuje:
§ 1.
1) Miesięczną wysokość opłaty za świadczenia udzielane
przez Publiczne Przedszkole w Wierzchosławicach ponad podstawę programową wychowania przedszkolnego wynoszącą 5 godzin dziennie, ustala się jako iloczyn: stawki godzinowej, o której mowa w ust.2, deklarowanej przez rodziców ( opiekunów prawnych ),
liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad
5 godzin dziennie oraz liczby dni pobytu dziecka
w przedszkolu.
2) Stawkę godzinową, o której mowa w ust.1 ustala się
w wysokości 0,054% minimalnego wynagrodzenia za
pracę, ustalonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia

10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu
za pracę ( Dz. U. Nr 200, poz. 1679 z późn. zm.), ogłaszanego w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów na dany rok kalendarzowy.
3) Opłata , o której mowa w ust.1 podlega zaokrągleniu
do pełnych złotych zgodnie z zasadami obowiązującymi w rachunkowości.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Wierzchosławice.
§ 3.
1) Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
2) Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty
ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Gminy
Eugeniusz Onak

5503

5504
5504

INFORMACJA
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WOLBROM
z dnia 25 października 2010 r.
w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków w obrębach ewidencyjnych Domaniewice,
Kąpiele Wielkie i Strzegowa Kolonia Gmina Wolbrom
Na podstawie art. 24a ust. 8 ustawy z dnia 17 maja
1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U.
z 2005 roku Nr 240, poz. 2027) Burmistrz Miasta i Gminy
Wolbrom informuje, że
1) Projekt operatu opisowo-kartograficznego sporządzony dla obrębów ewidencyjnych Domaniewice, Kąpiele
Wielkie i Strzegowa Kolonia Gmniny Wolbrom powstały w wyniku dokonanej modernizacji z dnia
25.10.2010 roku, stał sie operatem ewidencji gruntów
i budynków.
2) Każdego czyjego interesu prawnego dotyczą dane
zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione
w operacie opisowo-kartograficznym, w zakresie ob5504

rębów ewidencyjnych Domaniewice, Kapiele Wielkie
i Strzegowa Kolonia może w terminie 30 dni od dnia
ogłoszenia informacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego zgłaszać zarzuty do tych danych do Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom, ul. Krakowska 1, 32-340 Wolbrom.
3) Zarzuty zgłaszane po terminie określonym w pkt. 2
będą traktowane jako wnioski o zmianę danych objętych ewidencją gruntów i budynków.
Burmistrz:
Jan Łaksa
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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.
• 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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