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Poz. 73

73
73

UCHWAŁA NR 18/2010
ZARZĄDU POWIATU MYŅLENICKIEGO
z dnia 22 grudnia 2010 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2010.
Na podstawie art. 32 ust 1 i ust 2 pkt 4 oraz art. 60
ust 2 pkt 5 ustawy z dnia 05 czerwca 1998r.
O samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142
poz. 1592 z późn. zmianami ), art. 257 pkt. 1, art. 258
ust 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. O finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zmianami),
Uchwały Budżetowej Powiatu w Myņlenicach na rok
2010 Nr XLV/332/2009 Rady Powiatu Myņlenickiego
z dnia 29 grudnia 2009r.(Dz. Urz. Woj. Małop. Nr 141,
poz. 867 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Dokonuje się następujących zmian w planie
dochodów i wydatków budżetowych na rok 2010
w dziale 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŅĆ, rozdział 60014
- Drogi publiczne powiatowe, rozdział 60078 - Usuwanie
skutków klęsk żywiołowych, w dziale 710 – DZIAŁALNOŅĆ USŁUGOWA, rozdział 71015 - Nadzór budowlany,
w dziale 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA, rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej,
w dziale 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA, rozdział 75818 Dział

WYSZCZEGÓLNIENIE

852

POMOC SPOŁECZNA
w tym:

Rezerwy ogólne i celowe, w dziale 801 – OŅWIATA
I WYCHOWANIE, rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące rozdział 80130 - Szkoły zawodowe, rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz
oņrodki dokształcania zawodowego, w dziale 852 – POMOC SPOŁECZNA, rozdział 85202- Domy pomocy społecznej, rozdział 85204 - Rodziny zastępcze, w dziale 853
– POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ, rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy,
w dziale 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA,
rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
w tym poradnie specjalistyczne, rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego, rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne, rozdział 85446 - Dokształcanie
i doskonalenie nauczycieli, w dziale 921 – KULTURA
I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO, rozdział
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury:
Zmiany w planie dochodów budżetowych na rok
2010:

a) dochody bieżące, w tym:
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego (§2320)

Zwiększenia
w złotych
59 384

Zmniejszenia
w złotych

59 384
59 384

Zmiany w planie wydatków budżetowych na rok 2010:
Dział

Rozdział

600
60014

WYSZCZEGÓLNIENIE
TRANSPORT I ŁĄCZNOŅĆ
Drogi publiczne powiatowe
W tym:

II. wydatki majątkowe, w tym:
60078

(1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
W tym:

Zwiększenia
w złotych
27 000
27 000
27 000
27 000

27 000

II. wydatki majątkowe, w tym:
710
71015

(1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne
DZIAŁALNOŅĆ USŁUGOWA
Nadzór budowlany
W tym:

890
890

I. wydatki bieżące, w tym:

890

(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
(3) wydatki na ņwiadczenia na rzecz osób fizycznych

Zmniejszenia
w złotych
27 000

27 000
27 000
890
890
890
890
677
213

890
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754
75411

758
75818

801
80120
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BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
W tym:

19 684

19 684

19 684

19 684

I. wydatki bieżące, w tym:

19 684

19 684
19 684

(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
(3) wydatki na ņwiadczenia na rzecz osób fizycznych
RÓŻNE ROZLICZENIA
Rezerwy ogólne i celowe
W tym:
Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne
OŅWIATA I WYCHOWANIE
Licea ogólnokształcące
W tym:

I. wydatki bieżące, w tym:

80130

(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 dotacje na zadania bieżące
Szkoły zawodowe
W tym:

I. wydatki bieżące, 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 dotacje na zadania bieżące
(3) wydatki na ņwiadczenia na rzecz osób fizycznych

II. wydatki majątkowe, w tym:
80140

(1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz
oņrodki dokształcania zawodowego
W tym:

I. wydatki bieżące, w tym:

852
85202

(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 SPOŁECZNA
Domy pomocy społecznej
W tym:

I. wydatki bieżące, 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

II. wydatki majątkowe, w tym:
85204

Poz. 73

(1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Rodziny zastępcze
W tym:

16 630
3 054
19 684
25 404
25 404

65 492
3 757
3 757
3 757

25 404
54 948
2 550
2 550

1
3 756

31 110

2 550
40 925

20 576
18 026

40 925
39 416

18 026
39 416
2 550
1 509
10 534
10 534
30 625

11 473

30 625
30 625

11 473
11 473

30 625
11 473
78 100
18 716

3 856
3 856

3 856
3 856

3 856
3 856
3 856

3 856
14 860
14 860
59 384
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I. wydatki bieżące, w tym:
853
85333

(3) wydatki na ņwiadczenia na rzecz osób fizycznych
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
Powiatowe urzędy pracy
W tym:

I. wydatki bieżące, w tym:

854
85406

(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
(3) wydatki na ņwiadczenia na rzecz osób fizycznych
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie
specjalistyczne
W tym:

I. wydatki bieżące, w tym:

85407

(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
Placówki wychowania pozaszkolnego
W tym:

I. wydatki bieżące, w tym:

85410

(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
Internaty i bursy szkolne
W tym:

I. wydatki bieżące, w tym:

85446

(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
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
W tym:

Poz. 73
59 384
59 384
263

263

263

263

263
263

263

263

11 711
1 000

1 000
1 000
1 000
3 781

3 781

3 781
3 781

3 781
3 781
3 781

3 781
6 930

6 930

6 930
6 930

6 930
6 930
6 930

6 930
1 000

I. wydatki bieżące, w tym:

921
92105

(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Pozostałe zadania w zakresie kultury
W tym:

I. wydatki bieżące, 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
(3) wydatki na ņwiadczenia na rzecz osób fizycznych
§ 2. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się
Wydziałowi Finansowo-Księgowemu Starostwa Powiatowego w Myņlenicach.

263
11 711

1 000
1 000
1 000
560
560

560
560

560
560

560
470
470

560
90

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Starosta: Józef Tomal
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Poz. 74
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UCHWAŁA NR 21/2010
ZARZĄDU POWIATU MYŅLENICKIEGO
z dnia 27 grudnia 2010 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2010.
Na podstawie art. 32 ust 1 i ust 2 pkt 4 ustawy z dnia
05 czerwca 1998r. O samorządzie powiatowym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zmianami ), art. 257
pkt. 1, art. 258 ust 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009r. O finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240
z późn. zmianami), Uchwały Budżetowej Powiatu
w Myņlenicach na rok 2010 Nr XLV/332/2009 Rady Powiatu Myņlenickiego z dnia 29 grudnia 2009r.(Dz. Urz.
Woj. Małop. Nr 141, poz. 867 z późn. zm.) uchwala się,
co następuje:
Dział
700

§ 1. Dokonuje się następujących zmian w planie
dochodów i wydatków budżetowych na rok 2010
w dziale 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA, rozdział
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomoņciami,
w dziale 852 – POMOC SPOŁECZNA, rozdział 85202Domy pomocy społecznej:
Zmiany w planie dochodów budżetowych na rok
2010:

WYSZCZEGÓLNIENIE

Zwiększenia
w złotych
102 914

GOSPODARKA MIESZKANIOWA
W tym:

a) dochody bieżące, w tym:
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące
z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)

Zmniejszenia
w złotych

102 914
102 914

Zmiany w planie wydatków budżetowych na rok 2010:
Dział

Rozdział

700
70005

WYSZCZEGÓLNIENIE
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Gospodarka gruntami i nieruchomoņciami
W tym:

I. wydatki bieżące, w tym:

852
85202

(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych
POMOC SPOŁECZNA
Domy pomocy społecznej
W tym:

I. wydatki bieżące, 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. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się
Wydziałowi Finansowo-Księgowemu Starostwa Powiatowego w Myņlenicach.

Zwiększenia
w złotych
102 914
102 914

Zmniejszenia
w złotych

102 914
102 914
102 914
2 008
2 008

2 008
2 008

2 008
2 008

2 008
2 008
2 008

2 008

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Starosta: Józef Tomal
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75
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UCHWAŁA NR III-4-10
RADY MIEJSKIEJ W ANDRYCHOWIE
z dnia 29 grudnia 2010 r.
w sprawie: zmian w uchwale Nr LIV-418-10 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 października 2010r. w sprawie
okreņlenia wysokoņci stawek podatku od nieruchomoņci na terenie Gminy Andrychów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.
1591 z późn. zm.), art. 5 ust. 1 i art. 20b ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych*1
(Dz. U. z 2010r. Nr 95 poz. 613 z póżn. zm.), art. 4 ust.
2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U.
z 2007r. nr 68 poz. 449 z póżn. zm.) Rada Miejska
w Andrychowie uchwala

podatku od nieruchomoņci na terenie Gminy Andrychów wprowadza się następujące zmiany:
-

uchyla się § 1 pkt 1 lit. e i wprowadza się § 1 pkt
1 lit. e o następującym brzmieniu:
„związanych z prowadzeniem działalnoņci gospodarczej w zakresie udzielania ņwiadczeń
zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych ņwiadczeń
„4,08 zł za 1m2 powierzchni użytkowej "

§ 2. Pozostałe postanowienia Uchwały nr LIV-41810 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 października
2010 roku w sprawie okreņlenia wysokoņci stawek podatku od nieruchomoņci na terenie Gminy Andrychów
nie ulegają zmianie.

§ 1. W § 1 uchwały Rady Miejskiej w Andrychowie
nr LIV-418-10 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28
października 2010 roku w sprawie okreņlenia stawek
1

* Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich : 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu
kombinowanego towarów między państwami członkowskimi
(Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992 ), 2) dyrektywy 1999/62/WE
z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe ( Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa UE zamieszczone w nin. ustawie - z dniem
uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w UE dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym UE - wydanie specjalne ( tekst jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 9, poz. 84 ze
zm.).

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi
Andrychowa .
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od dnia
1 stycznia 2011 roku.
Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Roman Babski
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UCHWAŁA NR III-5-10
RADY MIEJSKIEJ W ANDRYCHOWIE
z dnia 29 grudnia 2010 r.
w sprawie: zmian w uchwale Nr LIV-420-10 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 października 2010r. w sprawie
okreņlenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomoņci, podatku rolnego oraz podatku leņnego
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
art. 6 ust. 6 i 9 pkt 1 oraz art. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U.
z 2010r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.), art. 6a
ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku
rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136 poz. 969 z późn. zm.) oraz
art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r.
o podatku leņnym (Dz. U .Nr 200 poz. 1682 z późn. zm.)
Rada Miejska w Andrychowie uchwala :
§ 1.
1. W załączniku Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej
w Andrychowie nr LIV-420-10 z dnia 28 października
2010 roku:
a) uchyla się zapis w częņci D.1 pkt 2 i wprowadza się
zapis w częņci D.1 pkt 2 o następującym brzmieniu:

-

związanych z prowadzeniem działalnoņci gospodarczej w zakresie sportu i rekreacji, bez względu
na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków dotyczące obsługi basenów na
otwartym powietrzu, obsługi stoków narciarskich
oraz
szkół
jazdy
konnej
za wyjątkiem związanych z prowadzeniem działalnoņci
handlowej,
gastronomicznej
i hotelarskiej
b) uchyla się zapis w częņci D.1 pkt 4 i wprowadza się
zapis w częņci D.1 pkt 4 o następującym brzmieniu:
- pozostałych zajętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalnoņci pożytku publicznego
przez
organizacje
pożytku
publicznego
w zakresie sportu i rekreacji, dotyczące obsługi
basenów na otwartym powietrzu, obsługi stoków narciarskich oraz szkół jazdy konnej
za wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalnoņci handlowej, gastronomicznej i hotelarskiej
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c) uchyla się zapis w częņci D.2 pkt 5 i wprowadza się
zapis w częņci D.2 pkt 5 o następującym brzmieniu:
- związanych z prowadzeniem działalnoņci gospodarczej w zakresie sportu i rekreacji dotyczące
obsługi basenów na otwartym powietrzu, obsługi stoków narciarskich oraz szkół jazdy konnej
za wyjątkiem związanych z prowadzeniem działalnoņci handlowej, gastronomicznej i hotelarskiej
d) uchyla się zapis w częņci D.2 pkt 7 i wprowadza się
zapis w częņci D.2 pkt 7 o następującym brzmieniu:
- pozostałych zajętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalnoņci pożytku publicznego
przez
organizacje
pożytku
publicznego
w zakresie sportu i rekreacji dotyczące obsługi
basenów na otwartym powietrzu, obsługi stoków narciarskich oraz szkół jazdy konnej
za wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalnoņci handlowej, gastronomicznej i hotelarskiej
e) uchyla się zapis w częņci D.2 pkt 4 i wprowadza się
zapis w częņci D.2 pkt 4 o następującym brzmieniu:
- związanych z prowadzeniem działalnoņci gospodarczej w zakresie udzielania ņwiadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające
tych ņwiadczeń
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basenów na otwartym powietrzu, obsługi stoków narciarskich oraz szkół jazdy konnej
za wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalnoņci handlowej, gastronomicznej i hotelarskiej
c) uchyla się zapis w częņci D.2 pkt 3 i wprowadza się
zapis w częņci D.2 pkt 3 o następującym brzmieniu:
- związanych z prowadzeniem działalnoņci gospodarczej w zakresie sportu i rekreacji dotyczące
obsługi basenów na otwartym powietrzu, obsługi stoków narciarskich oraz szkół jazdy konnej
za wyjątkiem związanych z prowadzeniem działalnoņci handlowej, gastronomicznej i hotelarskiej
d) uchyla się zapis w częņci D.2 pkt 7 i wprowadza się
zapis w częņci D.2 pkt 7 o następującym brzmieniu:
- pozostałych zajętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalnoņci pożytku publicznego
przez
organizacje
pożytku
publicznego
w zakresie sportu i rekreacji dotyczące obsługi
basenów na otwartym powietrzu, obsługi stoków narciarskich oraz szkół jazdy konnej
za wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalnoņci handlowej, gastronomicznej i hotelarskiej
e) uchyla się zapis w częņci D.2 pkt 5 i wprowadza się
zapis w częņci D.2 pkt 5 o następującym brzmieniu:
- związanych z prowadzeniem działalnoņci gospodarczej w zakresie udzielania ņwiadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające
tych ņwiadczeń

2. W załączniku Nr 4 do uchwały Rady Miejskiej
w Andrychowie nr LIV-420-10 z dnia 28 października
2010 roku
a) uchyla się zapis w częņci D.1 pkt 2 i wprowadza się
zapis w częņci D.1 pkt 2 o następującym brzmieniu:
- związanych z prowadzeniem działalnoņci gospodarczej w zakresie sportu i rekreacji, bez względu
na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków dotyczące obsługi basenów na
otwartym powietrzu, obsługi stoków narciarskich
oraz
szkół
jazdy
konnej
za wyjątkiem związanych z prowadzeniem działalnoņci handlowej, gastronomicznej i hotelarskiej
b) uchyla się zapis w częņci D.1 pkt 4 i wprowadza się
zapis w częņci D.1 pkt 4 o następującym brzmieniu:
- pozostałych zajętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalnoņci pożytku publicznego
przez
organizacje
pożytku
publicznego
w zakresie sportu i rekreacji, dotyczące obsługi

§ 2. Pozostałe postanowienia Uchwały nr LIV-42010 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 października
2010 roku w sprawie okreņlenia wzorów formularzy dla
podatku od nieruchomoņci, podatku rolnego oraz podatku leņnego nie ulegają zmianie.
§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi
Andrychowa.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od dnia
1 stycznia 2011 roku.
Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Roman Babski
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UCHWAŁA NR III-6-10
RADY MIEJSKIEJ W ANDRYCHOWIE
z dnia 29 grudnia 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2010 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 212
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) - Rada
Miejska w Andrychowie uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonać zmian w budżecie Gminy:
1.

Zwiększając
680.429,00 zł

dochody

budżetu

Gminy

o kwotę

Zmniejszając dochody
1.034.280,67 zł

budżetu

Gminy

o kwotę

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2.

Zwiększając wydatki
1.049.620,00 zł

budżetu

Gminy

o kwotę

Zmniejszając wydatki
1.403.471,67 zł

budżetu

Gminy

o kwotę

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
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§ 2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne okreņla załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

wprowadza się zmiany wynikające z niniejszej uchwały
i załączników.

§ 3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze
ņrodków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
okreņla załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

wi.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzo-

§ 4. Prognozę kształtowania się długu Gminy Andrychów na lata 2009 - 2022 zawiera załącznik nr 5 do
niniejszej uchwały.

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

§ 5. W uchwale budżetowej na 2010 rok Gminy Andrychów
o nr
XLIV-348-09
Rady
Miejskiej
w Andrychowie z dnia 29 grudnia 2009 roku (z póź. zm.)

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Roman Babski
Załącznik nr 1
do uchwały Nr III-6-10
Rady Miejskiej w Andrychowie
z dnia 29 grudnia 2010 r.

Zmiany w dochodach budżetu gminy na 2010 rok
Dział
020

600

630

700

Wyszczególnienie
Leņnictwa
w tym: dochody bieżące
z tego:
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,
jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
(§ 0750)
Wpływy ze sprzedaży wyrobów (§ 0840)
Transport i łącznoņć
w tym: dochody bieżące
z tego:
Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)
Wpływy z różnych opłat (§ 0690)
w tym: dochody majątkowe
z tego:
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje
i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6630)
Turystyka
w tym: dochody majątkowe
z tego:
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem ņrodków
europejskich oraz ņrodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz
ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnoņci w ramach budżetu ņrodków europejskich
(§ 6207)
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje
i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6637)
Gospodarka mieszkaniowa
w tym: dochody bieżące
z tego:
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomoņci (§0470)
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,
jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
(§ 0750)
Pozostałe odsetki (§ 0920)
Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)

Zwiększenie
1.600,00
1.600,00

Zmniejszenie
500,00
500,00

-

500,00

1.600,00
28.000,00
28.000,00

359.021,67
-

14.000,00
14.000,00
-

359.021,67

-

359.021,67

659,00
659,00

659,00
659,00

-

659,00

659,00

-

74.400,00
51.400,00

426.500,00
11.000,00

-

1.500,00

22.100,00

-

29.300,00
-

9.500,00
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w tym: dochody majątkowe
z tego:
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własnoņci (§ 0760)
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własnoņci oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomoņci (§0770)
Działalnoņć usługowa
w tym: dochody bieżące
z tego:
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,
jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
(§ 0750)
Administracja publiczna
w tym: dochody bieżące
z tego:
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,
jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
(§ 0750)
Wpływy z usług (§ 0830)
Pozostałe odsetki (§ 0920)
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
w tym: dochody bieżące
z tego:
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (§ 0570)
Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowoņci prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
w tym: dochody bieżące
z tego:
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020)
Podatek od nieruchomoņci (§ 0310)
Podatek od ņrodków transportowych (§ 0340)
Wpływy z opłaty targowej (§ 0430)
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu
terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)
Zaległoņci z tytułu podatków i opłat zniesionych (§ 0560)
Wpływy z opłat za koncesje i licencje (§ 0590)
Wpływy z dywident (§ 0740)
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)
Pozostałe odsetki (§ 0920)
Różne rozliczenia
w tym: dochody bieżące
z tego:
Częņć oņwiatowa subwencji ogólnej (§ 2920)
Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)
Oņwiata i wychowanie
w tym: dochody bieżące
z tego:
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,
jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
(§ 0750)
Wpływy z różnych opłat (§ 0690)
Wpływy z usług (§ 0830)
Pozostałe odsetki (§ 0920)
Pomoc społeczna
w tym: dochody bieżące

Poz. 77
23.000,00

415.500,00

23.000,00

-

-

415.500,00

31.800,00
31.800,00

-

31.800,00

-

5.220,00
5.220,00

1.800,00
1.800,00

4.500,00

-

720,00
83.300,00
83.300,00

1.800,00
-

74.000,00
9.300,00
323.213,00

109.400,00

323.213,00

109.400,00

271.163,00
-

70.000,00
3.900,00
3.500,00
32.000,00

450,00
200,00
1.000,00
47.400,00
3.000,00
87.197,00
87.197,00

-

81.997,00
5.200,00
38.390,00
38.390,00

136.400,00
136.400,00

4.855,00

-

610,00
6.825,00
26.100,00
5.200,00
5.200,00

136.400,00
-
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z tego:
Pozostałe odsetki (§ 0920)
Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
w tym: dochody bieżące
z tego:
Pozostałe odsetki (§ 0920)
Kultura fizyczna i sport
w tym: dochody bieżące
z tego:
Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)
Ogółem

Poz. 77

2.000,00
3.200,00
600,00
600,00

-

600,00
850,00
850,00

-

850,00
680.429,00

1.034.280,67

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Roman Babski
Załącznik nr 2
do uchwały Nr III-6-10
Rady Miejskiej w Andrychowie
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zmiany w wydatkach budżetu gminy na 2010 rok
Dział
600

Rozdział
60013

60016

750
75023

757
75704

801
80101

80104

80148

Wyszczególnienie
Transport i łącznoņć
Drogi publiczne wojewódzkie
1. wydatki majątkowe
w tym:
inwestycje i zakupy inwestycyjne
Drogi publiczne gminne
1. wydatki majątkowe
w tym:
inwestycje i zakupy inwestycyjne
Administracja publiczna
Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu)
1. wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych, z tego:
wydatki związane z realizacją zadań statutowych
wydatki na programy finansowane ze ņrodków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej
Obsługa długu publicznego
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb
Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego
1. wydatki bieżące
w tym:
wypłaty z tytułu poręczeń
Oņwiata i wychowanie
Szkoły podstawowe
1. wydatki majątkowe
w tym:
inwestycje i zakupy inwestycyjne
Przedszkola
1. wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych, z tego:
wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Stołówki szkolne i przedszkolne
1. wydatki bieżące

Zwiększenie
91.650,00
70.000,00
70.000,00

Zmniejszenie
359.021,67
359.021,67
359.021,67

70.000,00
21.650,00
21.650,00

359.021,67
-

21.650,00
1.050,00
1.050,00
1.050,00

1.050,00
1.050,00
1.050,00

1.050,00

1.050,00
1.050,00
-

-

907.000,00
907.000,00

-

907.000,00

24.920,00
13.240,00
13.240,00

907.000,00
136.400,00
-

13.240,00
-

40.200,00
40.200,00

11.680,00
11.680,00

40.200,00
40.200,00
96.200,00
96.200,00
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w tym:
wydatki jednostek budżetowych, z tego:
wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Gospodarka komunalna i ochrona ņrodowiska
Zakłady gospodarki komunalnej
1. wydatki majątkowe
w tym:
wydatki na wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Domy i oņrodki kultury, ņwietlice i kluby
1. wydatki bieżące
w tym:
dotacje
Ogółem

11.680,00
11.680,00
907.000,00
907.000,00
907.000,00

96.200,00
96.200,00
-

907.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00

-

25.000,00
1.049.620,00

1.403.471,67

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Roman Babski
Załącznik nr 3
do uchwały Nr III-6-10
Rady Miejskiej w Andrychowie
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne
Lp.

Program – jego cel
i zadania

I.

Nazwa: USPRAWNIENIE
DROGOWEGO RUCHU
PRZELOTOWEGO
Cel: Zwiększenie przepustowoņci dla ruchu tranzytowego na terenie
Gminy Andrychów
Zadanie: Budowa Lokalnej Obwodnicy Andrychowa etap II
Zadanie: Budowa Lokalnej Obwodnicy Andrychowa etap II – od
ul. Stefana Batorego do
ul. Biała Droga – budowa ronda na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką
nr 781 w km 36+ 305
Nazwa: ROZWÓJ INFRASTRUKTURY
TRANSPORTOWEJ
Cel: Poprawa jakoņci
ciągów komunikacyjnych
Zadanie: Projekty dróg,
chodników i parkingów
Nawa: REWITALIZACJA
OBSZARÓW NA TERENIE GMINYANDRYCHÓW
Cel: Poprawa funkcjonalnoņci ruchu kołowego, pieszego i estetyki
przestrzeni publicznych

1.

2.

II.

1.
III.

Jednostka
organizacyjna
realizująca
program

Okres
realizacji
programu

Łączne nakłady finansowe

Wysokoņć
wydatków
w roku 2010

Wysokoņć
wydatków
w roku 2011

16.704.968,01

3.814.942,70

12.325.200,00

Wysokoņć
wydatków
w roku
2012
-

Urząd Miejski
Andrychów

2004 2011

15.090.025,31

2.200.000,00

12.325.200,00

-

Urząd Miejski
Andrychów

2010 2010

1.614.942,70

1.614.942,70

-

-

509.460,00

155.330,00

354.130,00

-

509.460,00

155.330,00

354.130,00

-

12.830.190,23

8.413.810,25

575.000,00

-

Urząd Miejski
Andrychów

2010 2011
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1.

IV.

1.

V.

1.

VI.

1.

Zadanie: Rewitalizacja
Centrum Andrychowa etap II
Nawa: INFRASTRUKTURA OCHRONY ŅRODOWISKA
Cel: Poprawa jakoņci
powietrza atmosferycznego
Zadanie: Budowa sieci
cieplnej na odcinku od
EC - Andropol do kotłowni ZGK przy ul. Metalowców
w Andrychowie
Nazwa: INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA
Cel: Podwyższenie
sprawnoņci fizycznej
młodzieży szkolnej
Zadanie: Budowa sali
gimnastycznej przy ZSS
w Sułkowicach Łęgu
Nazwa: TURYSTYKA
I PRZEMYSŁ KULTUROWY
Cel: Informowanie
o różnorodnych atrakcjach i produktach turystycznych, infrastrukturze turystycznej, oferowanych możliwoņciach
spędzania wolnego
czasu, ciekawych imprezach i inicjatywach.
regionu.
Zadanie: Budowa regionalnego systemu informacji turystycznej

Urząd Miejski
Andrychów

Urząd Miejski
Andrychów

Urząd Miejski
Andrychów

Urząd Miejski
Andrychów

– 468 –
2005 2011

2010 2011

2007 –
2011

2010 2011

Poz. 77

12.830.190,23

8.413.810,25

575.000,00

-

2.439.390,00

75.490,00

2.363.900,00

-

2.439.390,00

75.490,00

2.363.900,00

-

3.657.980,23

253.240,00

3.350.000,00

-

3.657.980,23

253.240,00

3.350.000,00

-

65.825,00

659,00

65.166,00

-

65.825,00

659,00

65.166,00

-

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Roman Babski
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Załącznik nr 4
do uchwały Nr III-6-10
Rady Miejskiej w Andrychowie
z dnia 29 grudnia 2010 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej: Roman Babski
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Rady Miejskiej w Andrychowie
z dnia 29 grudnia 2010 r.

Prognoza długu publicznego Gminy Andrychów na lata 2009 – 2022
Lp.
I

Wyszczególnienie
Dochody budżetu ogółem
w tym:
a) podatki i opłaty lokalne
b) udziały w podatkach
państwowych
c) dochody z mienia
d) subwencje
e) dotacje z budżetu
państwa do zadań zleconych
f) ņrodki z art. 5 ust.
3 ustawy o finansach
publicznych

II.
2.1.
2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

III.
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

2009 rok

2010 rok

2011 rok

2012 rok

2013 rok

2014 rok

2015 rok

92.977.810

102.411.566

95.000.000

96.300.000

96.800.000

97.000.000

97.300.000

12.655.351

13.702.293

13.800.000

14.000.000

13.800.000

14.000.000

14.000.000

20.021.744

20.571.871

22.500.000

23.700.000

24.800.000

25.000.000

25.500.000

4.816.257
33.582.522

4.544.434
34.300.280

4.500.000
35.200.000

4.600.000
35.800.000

4.600.000
36.000.000

4.600.000
36.500.000

4.600.000
37.000.000

10.732.427

11.727.933

13.000.000

14.000.000

14.000.000

14.000.000

14.000.000

293.998

6.830.192

763.645

310.182

8.300.000
8.300.000

0
0

0
0

0
0

-

-

-

-

-

Przychody budżetu
Pożyczki/ kredyty
Papiery wartoņciowe
w tym: przychody
z pożyczek/kredytów
i papierów wartoņciowych zaciąganych
w związku ze ņrodkami
przyrzeczonymi
w umowie z podmiotem
przekazującym ņrodki
z art. 5 ust. 3 ustawy
o fin. publ.
Wolne ņrodki jako nadwyżka ņrodków pieniężnych pozostających na
rachunku bieżącym
budżetu po rozliczeniu
kredytów i pożyczek
Nadwyżka z lat ubiegłych

13.378.573

Ogółem I+ II

106.356.383

126.813.853

118.180.000

104.600.000

96.800.000

97.000.000

97.300.000

93.284.637
82.037.311

123.532.743
88.311.745

114.039.503
85.928.961

99.299.000
85.345.228

89.798.000
85.475.122

90.007.500
85.577.315

90.572.000
85.721.885

386.104

805.000

1.139.405

1.801.655

1.527.131

1.248.062

1.068.994

293.998

636.187

763.645

310.182

11.247.326

33.399.198

24.500.000

10.500.000

1.600.000

2.300.000

2.800.000

11.247.326

33.399.198

24.500.000

10.500.000

1.600.000

2.300.000

2.800.000

3.610.542

3.453.772

2.722.878

2.130.185

2.050.115

Wydatki budżetu
Wydatki bieżące
w tym:
koszty obsługi długu
z tytułu odsetek
i dyskonta od papierów
wartoņciowych
Wydatki bieżące
z udziałem ņrodków
z art. 5 ust. 3 ustawy
o fin. publ.
Wydatki majątkowe
w tym:
Wydatki inwestycyjne
w tym: wydatki majątkowe z udziałem ņrodków z art. 5 ust. 3 ustawy
o fin. publ.
Potencjalne spłaty
z tytułu udzielonych
poręczeń i gwarancji

0

13.378.573

24.402.287
16.050.000

23.180.000
23.180.000

5.199.315

-

3.152.972

6.194.005

1.821.800

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 12

3.5.

IV.
4.1.
4.2.

4.3.

4.4.

V.

5.1.

5.2.
VI.

6.1.

6.2.

Lp.
I
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w tym: poręczeń
i gwarancji udzielonych
samorządowym osobom
prawnym w związku
z realizującym zadania
z wykorzystaniem ņrodków z art. 5 ust. 3 ustawy
o fin. publ.
Rozchody budżetu
Spłata pożyczek/kredytów
Wykup papierów wartoņciowych
Ogółem 3.2. + IV
w tym:
Spłata rozchodów
z tytułu zadłużenia zaciągnietego w związku ze
ņrodkami okreņlonymi
w umowie z podmiotem
dysponującym ņrodkami
z art. 5 ust. 3 ustawy
o fin. publ.
Obciążenia budżetu
SUMA: 3.2.+3.43.5.+4.1+4.2-4.3.
Łączne zadłużenie na
koniec roku budżetowego - z tytułu kredytów z tytułu pożyczek z tytułu emisji obligacji z tytułu zobowiązań
wymagalnych
w tym: dług publiczny
powstały w związku ze
ņrodkami okreņlonymi
w umowie z podmiotem
dysponującym ņrodkami
z art. 5 ust. 3 ustawy
o fin. publ.
Saldo zadłużenia (V- 5.1.)
Wskaźniki zadłużenia
Wskaźnik procentowy
zadłużenia z art. 169
ustawy o finansach
publicznych
(4.4. : I ≤ 15%)
Wskaźnik procentowy
zadłużenia z art. 170
ustawy o finansach
publicznych
(5.2.: I ≤ 60%)

Wyszczególnienie
Dochody budżetu ogółem
w tym:
a) podatki i opłaty lokalne

4.719.387

3.281.110

4.140.497

5.301.000

7.002.000

6.992.500

6.728.000

4.719.387

3.281.110

4.140.497

5.301.000

7.002.000

6.992.500

6.728.000

5.105.491

4.086.110

5.279.902

7.102.655

8.529.131

8.240.562

7.796.994

5.105.491

5.907.910

8.890.444

10.556.427

11.252.009

10.370.747

9.847.109

5.102.607

17.871.497

36.911.000

39.910.000

32.908.000

25.915.500

19.187.500

5.102.607

17.871.497

36.911.000

39.910.000

32.908.000

25.915.500

19.187.500

5,49

5,77

9,36

10,96

11,62

10,69

10,12

5,49

17,45

38,85

41,44

34,00

26,72

19,72

2016 rok
97.600.000

2017 rok
97.800.000

2018 rok
98.000.000

2019 rok
98.500.000

2020 rok
99.000.000

2021 rok
99.200.000

2022 rok
99.400.000

14.100.000

14.000.000

14.100.000

14.200.000

14.250.000

14.250.000

14.300.000

b) udziały w podatkach państwowych

25.600.000

25.700.000

26.000.000

26.200.000

26.300.000

26.350.000

26.400.000

c) dochody z mienia
d) subwencje

4.600.000
37.500.000

4.700.000
37.500.000

4.800.000
38.000.000

4.800.000
38.000.000

4.500.000
38.500.000

4.500.000
38.700.000

4.500.000
39.000.000

e) dotacje z budżetu państwa
do zadań zleconych

14.000.000

14.000.000

14.000.000

14.000.000

14.500.000

14.500.000

14.500.000

0

0

0

0

0

0

0

f) ņrodki z art. 5 ust. 3 ustawy
o finansach publicznych
II.

Przychody budżetu

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 12
2.1.
2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

III.
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

IV.
4.1.
4.2.

4.3.

4.4.

V.

Pożyczki/ kredyty
Papiery wartoņciowe
w tym: przychody
z pożyczek/kredytów
i papierów wartoņciowych
zaciąganych w związku ze
ņrodkami przyrzeczonymi
w umowie z podmiotem
przekazującym ņrodki
z art. 5 ust. 3 ustawy o fin.
publ.
Wolne ņrodki jako nadwyżka
ņrodków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu po rozliczeniu
kredytów i pożyczek
Nadwyżka z lat ubiegłych
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0

0

0

0

0

0

0

-

-

-

-

-

-

-

Ogółem I+ II

97.600.000

97.800.000

98.000.000

98.500.000

99.000.000

99.200.000

99.400.000

Wydatki budżetu
Wydatki bieżące
w tym:
koszty obsługi długu z tytułu
odsetek i dyskonta od papierów wartoņciowych
Wydatki bieżące z udziałem
ņrodków z art. 5 ust. 3 ustawy
o fin. publ.
Wydatki majątkowe
w tym:
Wydatki inwestycyjne
w tym: wydatki majątkowe
z udziałem ņrodków
z art. 5 ust. 3 ustawy o fin.
publ.
Potencjalne spłaty z tytułu
udzielonych poręczeń
i gwarancji
w tym: poręczeń i gwarancji
udzielonych samorządowym
osobom prawnym w związku
z realizującym zadania
z wykorzystaniem ņrodków
z art. 5 ust. 3 ustawy o fin.
publ.

94.082.000
86.012.010

94.282.000
86.292.190

94.482.000
86.572.260

95.082.000
87.077.165

96.682.000
87.182.000

96.882.000
87.482.000

98.820.500
87.820.500

752.744

623.632

494.519

365.406

236.294

107.182

6.544

6.100.000

6.100.000

6.100.000

6.700.000

9.500.000

9.400.000

11.000.000

6.100.000

6.100.000

6.100.000

6.700.000

9.500.000

9.400.000

11.000.000

1.969.990

1.889.810

1.809.740

1.304.835

0

0

0

Rozchody budżetu
Spłata pożyczek/kredytów
Wykup papierów wartoņciowych
Ogółem 3.2. + IV
w tym:
Spłata rozchodów z tytułu
zadłużenia zaciągniętego
w związku ze ņrodkami okreņlonymi w umowie
z podmiotem dysponującym
ņrodkami z art. 5
ust. 3 ustawy o fin. publ.
Obciążenia budżetu SUMA:
3.2.+3.4-3.5.+4.1+4.2-4.3.
Łączne zadłużenie na koniec
roku budżetowego - z tytułu
kredytów - z tytułu pożyczek z tytułu emisji obligacji z tytułu zobowiązań wymagalnych

3.518.000
3.518.000

3.518.000
3.518.000

3.518.000
3.518.000

3.418.000
3.418.000

2.318.000
2.318.000

2.318.000
2.318.000

579.500
579.500

4.270.744

4.141.632

4.012.519

3.783.406

2.554.294

2.425.182

586.044

6.240.734

6.031.442

5.822.259

5.088.241

2.554.294

2.425.182

586.044

15.669.500

12.151.500

8.633.500

5.215.500

2.897.500

579.500

0

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 12

5.1.

5.2.
VI.
6.1.

6.2.

w tym: dług publiczny powstały w związku ze ņrodkami
okreņlonymi w umowie
z podmiotem dysponującym
ņrodkami z art. 5 ust.
3 ustawy o fin. publ.
Saldo zadłużenia (V- 5.1.)
Wskaźniki zadłużenia
Wskaźnik procentowy zadłużenia z art. 169 ustawy
o finansach publicznych
(4.4. : I ≤ 15%)
Wskaźnik procentowy zadłużenia z art. 170 ustawy
o finansach publicznych
(5.2.: I ≤ 60%)
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15.669.500

12.151.500

8.633.500

5.215.500

2.897.500

579.500

0

6,39

6,17

5,94

5,17

2,58

2,44

0,59

16,05

12,42

8,81

5,29

2,93

0,58

0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Roman Babski
77

78
78

UCHWAŁA NR III-7-10
RADY MIEJSKIEJ W ANDRYCHOWIE
z dnia 29 grudnia 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2010 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 212
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) - Rada
Miejska w Andrychowie uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonać zmian w budżecie Gminy zmniejszając
wydatki
o kwotę
2.768.000,00
w związku
z przesunięciem transzy kredytu z 2010 roku na 2011 rok
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Przychody i rozchody budżetu gminy okreņla
załącznik nr 2 do uchwały.
§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami budżetu Gminy na 2010 rok stanowi deficyt budżetu w kwocie
18.353.177,00 zł, który zostanie pokryty przychodami
pochodzącymi z:
1. zaciąganych kredytów w kwocie 13.282.000,00 zł,
2. wolnych ņrodków, jako nadwyżki ņrodków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej
z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych
5.071.177,00 zł.
§ 4. W uchwale budżetowej na 2010 rok Gminy Andrychów o nr XLIV-348-09 Rady Miejskiej z dnia 29
grudnia 2009 roku (z późn. zm.) w § 3 ust. 3 pkt 1 oraz

w § 3 ust. 3 pkt 1 podpunkt "a" skreņla się kwotę
"16.050.000,00 zł", a w to miejsce wpisuje sie kwotę
"13.282.000,00 zł".
§ 5. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne okreņla załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 6. Prognozę kształtowania się długu Gminy Andrychów w latach 2009 - 2022 zawiera załącznik nr 4 do
niniejszej uchwały.
§ 7. W uchwale budżetowej na 2010 rok Gminy Andrychów
o nr
XLIV-348-09
Rady
Miejskiej
w Andrychowie z dnia 29 grudnia 2009 roku ( z póź. zm.)
wprowadza się zmiany wynikające z niniejszej uchwały
i załączników.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Roman Babski
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Załącznik nr 1
do uchwały Nr III-7-10
Rady Miejskiej w Andrychowie
z dnia 29 grudnia 2010 r.

Zmiany w wydatkach budżetu gminy na 2010 rok
Dział
600

Rozdział
60013

60016

801
80101

Wyszczególnienie
Transport i łącznoņć
Drogi publiczne wojewódzkie
1. wydatki majątkowe
w tym:
inwestycje i zakupy inwestycyjne
Drogi publiczne gminne
1. wydatki majątkowe
w tym:
inwestycje i zakupy inwestycyjne
Oņwiata i wychowanie
Szkoły podstawowe
1. wydatki majątkowe
w tym:
inwestycje i zakupy inwestycyjne
Ogółem

Zmniejszenie
2.523.000,00
775.000,00
775.000,00
775.000,00
1.748.000,00
1.748.000,00
1.748.000,00
245.000,00
245.000,00
245.000,00
245.000,00
2.768.000,00
Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Roman Babski
Załącznik nr 2
do uchwały Nr III-7-10
Rady Miejskiej w Andrychowie
z dnia 29 grudnia 2010 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Andrychów na 2010 rok
Wyszczególnienie
A. Dochody ogółem
B. Wydatki ogółem
C. Deficyt
D. Przychody budżetu
z tego:
- kredyty bankowe
-nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych
- wolne ņrodki, jako nadwyżka ņrodków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca
z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych
E. Rozchody budżetu
z tego:
- spłata zaciągniętych kredytów bankowych
- spłata zaciągniętych pożyczek

Plan
102.411.566,08
120.764.743,08
-18.353.177,00
21.634.287,00
13.282.000,00
3.152.972,38
5.199.314,62
3.281.110,00
2.928.810,00
352.300,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Roman Babski

Dziennik Urzędowy
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Załącznik nr 3
do uchwały Nr III-7-10
Rady Miejskiej w Andrychowie
z dnia 29 grudnia 2010 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne
Lp.

Program – jego cel
i zadania

I.

Nazwa: USPRAWNIENIE DROGOWEGO
RUCHU PRZELOTOWEGO
Cel: Zwiększenie przepustowoņci dla ruchu
tranzytowego na terenie Gminy Andrychów
Zadanie: Budowa Lokalnej Obwodnicy Andrychowa etap II
Zadanie: Budowa Lokalnej Obwodnicy Andrychowa etap II – od
ul. Stefana Batorego do
ul. Biała Droga – budowa ronda na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 781 w km
36+ 305
Nazwa: ROZWÓJ INFRASTRUKTURY
TRANSPORTOWEJ
Cel: Poprawa jakoņci
ciągów komunikacyjnych
Zadanie: Projekty dróg,
chodników i parkingów
Nawa: REWITALIZACJA
OBSZARÓW NA TERENIE GMINYANDRYCHÓW
Cel: Poprawa funkcjonalnoņci ruchu kołowego, pieszego i estetyki
przestrzeni publicznych
Zadanie: Rewitalizacja
Centrum Andrychowa etap II
Nawa: INFRASTRUKTURA OCHRONY ŅRODOWISKA
Cel: Poprawa jakoņci
powietrza atmosferycznego
Zadanie: Budowa sieci
cieplnej na odcinku od
EC - Andropol do kotłowni ZGK przy ul.
Metalowców
w Andrychowie
Nazwa: INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA
Cel: Podwyższenie
sprawnoņci fizycznej
młodzieży szkolnej

1.

2.

II.

1.
III.

1.

IV.

1.

V.

Jednostka
organizacyjna
realizująca
program

Okres
realizacji
programu

Łączne nakłady finansowe

Wysokoņć
wydatków
w roku 2010

Wysokoņć
wydatków
w roku 2011

15.056.659,01

2.166.633,70

12.325.200,00

Wysokoņć
wydatków
w roku
2012
-

Urząd Miejski
Andrychów

2004 2011

14.216.716,31

1.326.691,00

12.325.200,00

-

Urząd Miejski
Andrychów

2010 2010

839.942,70

839.942,70

-

-

509.460,00

155.330,00

354.130,00

-

509.460,00

155.330,00

354.130,00

-

12.830.190,23

8.413.810,25

575.000,00

-

12.830.190,23

8.413.810,25

575.000,00

-

2.439.390,00

75.490,00

2.363.900,00

-

2.439.390,00

75.490,00

2.363.900,00

-

3.412.980,23

8.240,00

3.350.000,00

-

Urząd Miejski
Andrychów

Urząd Miejski
Andrychów

Urząd Miejski
Andrychów

2010 2011

2005 2011

2010 2011

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 12
1.

VI.

1.

Zadanie: Budowa sali
gimnastycznej przy ZSS
w Sułkowicach Łęgu
Nazwa: TURYSTYKA
I PRZEMYSŁ KULTUROWY
Cel: Informowanie
o różnorodnych atrakcjach i produktach
turystycznych, infrastrukturze turystycznej,
oferowanych możliwoņciach spędzania wolnego czasu, ciekawych
imprezach
i inicjatywach. regionu.
Zadanie: Budowa regionalnego systemu
informacji turystycznej
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Urząd Miejski
Andrychów

Urząd Miejski
Andrychów

2007 –
2011

2010 2011

Poz. 78

3.412.980,23

8.240,00

3.350.000,00

-

65.825,00

659,00

65.166,00

-

65.825,00

659,00

65.166,00

-

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Roman Babski
Załącznik nr 4
do uchwały Nr III-7-10
Rady Miejskiej w Andrychowie
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Prognoza długu publicznego Gminy Andrychów na lata 2009 – 2022
Lp.
I

Wyszczególnienie
Dochody budżetu
ogółem
w tym:
a) podatki i opłaty
lokalne

2009 rok

2010 rok

2011 rok

2012 rok

2013 rok

2014 rok

2015 rok

92.977.810

102.411.566

95.000.000

96.300.000

96.800.000

97.000.000

97.300.000

12.655.351

13.702.293

13.800.000

14.000.000

13.800.000

14.000.000

14.000.000

20.021.744

20.571.871

22.500.000

23.700.000

24.800.000

25.000.000

25.500.000

c) dochody z mienia
d) subwencje
e) dotacje z budżetu
państwa do zadań
zleconych
f) ņrodki z art. 5
ust. 3 ustawy
o finansach publicznych

4.816.257
33.582.522

4.544.434
34.300.280

4.500.000
35.200.000

4.600.000
35.800.000

4.600.000
36.000.000

4.600.000
36.500.000

4.600.000
37.000.000

10.732.427

11.727.933

13.000.000

14.000.000

14.000.000

14.000.000

14.000.000

293.998

6.830.192

763.645

310.182

Przychody budżetu
Pożyczki/ kredyty
Papiery wartoņciowe
w tym: przychody
z pożyczek/kredytów
i papierów wartoņciowych zaciąganych
w związku ze ņrodkami
przyrzeczonymi
w umowie
z podmiotem przekazującym ņrodki
z art. 5 ust. 3 ustawy
o fin. publ.

13.378.573
0

0
0

0
0

0
0

b) udziały w podatkach
państwowych

II.
2.1.
2.2.

2.3.

21.634.287
13.282.000

25.948.000
25.948.000

8.300.000
8.300.000

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 12

2.4.

2.5.

III.
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

IV.
4.1.
4.2.

4.3.

4.4.

V.

Wolne ņrodki jako
nadwyżka ņrodków
pieniężnych pozostających na rachunku
bieżącym budżetu po
rozliczeniu kredytów
i pożyczek
Nadwyżka z lat ubiegłych
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13.378.573

Poz. 78

5.199.315

-

3.152.972

-

-

-

-

-

Ogółem I+ II

106.356383

124.045.853

120.948.000

104.600.000

96.800.000

97.000.000

97.300.000

Wydatki budżetu
Wydatki bieżące
w tym:
koszty obsługi długu
z tytułu odsetek
i dyskonta od papierów
wartoņciowych
Wydatki bieżące
z udziałem ņrodków
z art. 5 ust. 3 ustawy
o fin. publ.
Wydatki majątkowe
w tym:
Wydatki inwestycyjne
w tym: wydatki majątkowe z udziałem ņrodków z art. 5 ust.
3 ustawy o fin. publ.
Potencjalne spłaty
z tytułu udzielonych
poręczeń i gwarancji
w tym:poręczeń
i gwarancji udzielonych samorządowym
osobom prawnym
w związku
z realizującym zadania
z wykorzystaniem
ņrodków z art. 5 ust.
3 ustawy o fin. publ.

93.284.637
82.037.311

120.764.743
88.311.745

116.807.503
85.928.961

99.299.000
85.345.228

89.798.000
85.475.122

90.007.500
85.577.315

90.572.000
85.721.885

386.104

805.000

1.139.405

1.801.655

1.527.131

1.248.062

1.068.994

293.998

636.187

763.645

310.182

11.247.326

30.631.198

27.268.000

10.500.000

1.600.000

2.300.000

2.800.000

11.247.326

30.631.198

27.268.000

10.500.000

1.600.000

2.300.000

2.800.000

1.821.800

3.610.542

3.453.772

2.722.878

2.130.185

2.050.115

Rozchody budżetu
Spłata pożyczek/kredytów
Wykup papierów wartoņciowych
Ogółem 3.2. + IV
w tym:
Spłata rozchodów
z tytułu zadłużenia
zaciągnietego
w związku ze ņrodkami
okreņlonymi w umowie
z podmiotem dysponującym ņrodkami z art.
5 ust. 3 ustawy o fin.
publ.
Obciążenia budżetu
SUMA: 3.2.+3.43.5.+4.1+4.2-4.3.
Łączne zadłużenie na
koniec roku budżetowego - z tytułu kredytów - z tytułu pożyczek
- z tytułu emisji obligacji - z tytułu zobowiązań wymagalnych

4.719.387

3.281.110

4.140.497

5.301.000

7.002.000

6.992.500

6.728.000

4.719.387

3.281.110

4.140.497

5.301.000

7.002.000

6.992.500

6.728.000

5.105.491

4.086.110

5.279.902

7.102.655

8.529.131

8.240.562

7.796.994

5.105.491

5.907.910

8.890.444

10.556.427

11.252.009

10.370.747

9.847.109

5.102.607

15.103.497

36.911.000

39.910.000

32.908.000

25.915.500

19.187.500

6.194.005

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 12

5.1.

5.2.
VI.

6.1.

6.2.

Lp.
I

w tym: dług publiczny
powstały w związku ze
ņrodkami okreņlonymi
w umowie
z podmiotem dysponującym ņrodkami z art.
5 ust. 3 ustawy o fin.
publ.
Saldo zadłużenia (V5.1.)
Wskaźniki zadłużenia
Wskaźnik procentowy
zadłużenia z art. 169
ustawy o finansach
publicznych
(4.4. : I ≤ 15%)
Wskaźnik procentowy
zadłużenia z art. 170
ustawy o finansach
publicznych
(5.2.: I ≤ 60%)
Wyszczególnienie
Dochody budżetu ogółem
w tym:
a) podatki i opłaty lokalne
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5.102.607

Poz. 78

15.103.497

36.911.000

39.910.000

32.908.000

25.915.500

19.187.500

5,49

5,77

9,36

10,96

11,62

10,69

10,12

5,49

14,75

38,85

41,44

34,00

26,72

19,72

2016 rok
97.600.000

2017 rok
97.800.000

2018 rok
98.000.000

2019 rok
98.500.000

2020 rok
99.000.000

2021 rok
99.200.000

2022 rok
99.400.000

14.100.000

14.000.000

14.100.000

14.200.000

14.250.000

14 250 000

14.300.000

b) udziały w podatkach
państwowych

25.600.000

25.700.000

26.000.000

26.200.000

26.300.000

26.350.000

26.400.000

c) dochody z mienia
d) subwencje

4.600.000
37.500.000

4.700.000
37.500.000

4.800.000
38.000.000

4.800.000
38.000.000

4.500.000
38.500.000

4.500.000
38.700.000

4.500.000
39.000.000

e) dotacje z budżetu państwa do zadań zleconych

14.000.000

14.000.000

14.000.000

14.000.000

14.500.000

14.500.000

14.500.000

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

-

-

-

-

-

-

-

Ogółem I+ II

97.600.000

97.800.000

98.000.000

98.500.000

99.000.000

99.200.000

99.400.000

Wydatki budżetu
Wydatki bieżące
w tym:
koszty obsługi długu
z tytułu odsetek i dyskonta
od papierów wartoņciowych
Wydatki bieżące
z udziałem ņrodków z art.
5 ust. 3 ustawy o fin. publ.
Wydatki majątkowe

94.082.000
86.012.010

94.282.000
86.292.190

94.482.000
86.572.260

95.082.000
87.077.165

96.682.000
87.182.000

96.882.000
87.482.000

98.820.500
87.820.500

752.744

623.632

494.519

365.406

236.294

107.182

6.544

6.100.000

6.100.000

6.100.000

6.700.000

9.500.000

9.400.000

11.000.000

f) ņrodki z art. 5
ust. 3 ustawy o finansach
publicznych
II.
2.1.
2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

III.
3.1.

3.2.

3.3.

Przychody budżetu
Pożyczki/ kredyty
Papiery wartoņciowe
w tym: przychody
z pożyczek/kredytów
i papierów wartoņciowych
zaciąganych w związku ze
ņrodkami przyrzeczonymi
w umowie z podmiotem
przekazującym ņrodki z art.
5 ust. 3 ustawy o fin. publ.
Wolne ņrodki jako nadwyżka ņrodków pieniężnych pozostających na
rachunku bieżącym budżetu po rozliczeniu kredytów
i pożyczek
Nadwyżka z lat ubiegłych

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 12

3.4.

3.5.

IV.
4.1.
4.2.

4.3.

4.4.

V.

5.1.

5.2.
VI.
6.1.

6.2.

w tym:
Wydatki inwestycyjne
w tym: wydatki majątkowe
z udziałem ņrodków z art.
5 ust. 3 ustawy o fin. publ.
Potencjalne spłaty z tytułu
udzielonych poręczeń
i gwarancji
w tym: poręczeń
i gwarancji udzielonych
samorządowym osobom
prawnym w związku
z realizującym zadania
z wykorzystaniem ņrodków z art. 5 ust. 3 ustawy
o fin. publ.
Rozchody budżetu
Spłata pożyczek/kredytów
Wykup papierów wartoņciowych
Ogółem 3.2. + IV
w tym:
Spłata rozchodów z tytułu
zadłużenia zaciągnietego
w związku ze ņrodkami
okreņlonymi w umowie
z podmiotem dysponującym ņrodkami z art. 5
ust. 3 ustawy o fin. publ.
Obciążenia budżetu SUMA: 3.2.+3.4-3.5.+4.1+4.24.3.
Łączne zadłużenie na
koniec roku budżetowego
- z tytułu kredytów z tytułu pożyczek - z tytułu
emisji obligacji - z tytułu
zobowiązań wymagalnych
w tym: dług publiczny
powstały w związku ze
ņrodkami okreņlonymi
w umowie z podmiotem
dysponującym ņrodkami
z art. 5 ust. 3 ustawy
o fin. publ.
Saldo zadłużenia (V- 5.1.)
Wskaźniki zadłużenia
Wskaźnik procentowy
zadłużenia z art. 169 ustawy o finansach publicznych (4.4. : I ≤ 15%)
Wskaźnik procentowy
zadłużenia z art. 170 ustawy o finansach publicznych (5.2.: I ≤ 60%)
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Poz. 78,79

6.100.000

6.100.000

6.100.000

6.700.000

9.500.000

9.400.000

11.000.000

1.969.990

1.889.810

1.809.740

1.304.835

0

0

0

3.518.000
3.518.000

3.518.000
3.518.000

3.518.000
3.518.000

3.418.000
3.418.000

2.318.000
2.318.000

2.318.000
2.318.000

579.500
579.500

4.270.744

4.141.632

4.012.519

3.783.406

2.554.294

2.425.182

586.044

6.240.734

6.031.442

5.822.259

5.088.241

2.554.294

2.425.182

586.044

15.669.500

12.151.500

8.633.500

5.215.500

2.897.500

579.500

0

15.669.500

12.151.500

8.633.500

5.215.500

2.897.500

579.500

0

6,39

6,17

5,94

5,17

2,58

2,44

0,59

16,05

12,42

8,81

5,29

2,93

0,58

0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Roman Babski
78

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 12
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Poz. 79

79
79

UCHWAŁA NR III-15-10
RADY MIEJSKIEJ W ANDRYCHOWIE
z dnia 29 grudnia 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2010 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 212
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) - Rada
Miejska w Andrychowie uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonać zmian w budżecie Gminy:

§ 2. W uchwale budżetowej na 2010 rok Gminy Andrychów
o nr
XLIV-348-09
Rady
Miejskiej
w Andrychowie z dnia 29 grudnia 2009 roku (z póź. zm.)
wprowadza się zmiany wynikające z niniejszej uchwały
i załączników.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

1.

Zwiększając dochody budżetu Gminy o kwotę
28.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2.

Zwiększając wydatki budżetu Gminy o kwotę
28.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

3. Dokonać przeniesień między działami w wydatkach
budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem nr 3 do
uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Roman Babski

Załącznik nr 1
do uchwały Nr III-15-10
Rady Miejskiej w Andrychowie
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zmiany w dochodach budżetu gminy na 2010 rok
Dział
758

Wyszczególnienie
Różne rozliczenia
w tym: dochody bieżące
z tego:
Pozostałe odsetki (§ 0920)
Ogółem

Zwiększenie
28.000,00
28.000,00
28.000,00
28.000,00
Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Roman Babski
Załącznik nr 2
do uchwały Nr III-15-10
Rady Miejskiej w Andrychowie
z dnia 29 grudnia 2010 r.

Zmiany w wydatkach budżetu gminy na 2010 rok
Dział
921

Rozdział
92109

Wyszczególnienie
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Domy i oņrodki kultury, ņwietlice i kluby
1. wydatki bieżące
w tym:
dotacje
Ogółem

Zwiększenie
28.000,00
28.000,00
28.000,00
28.000,00
28.000,00
Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Roman Babski

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 12
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Poz. 79,80
Załącznik nr 3
do uchwały Nr III-15-10
Rady Miejskiej w Andrychowie
z dnia 29 grudnia 2010 r.

Przeniesienia między działami w wydatkach budżetu gminy na 2010 rok
Dział
700

Rozdział
70001

900
90003

90004

Wyszczególnienie
Gospodarka mieszkaniowa
Zakłady gospodarki mieszkaniowej
1. wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych, z tego:
wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Gospodarka komunalna i ochrona ņrodowiska
Oczyszczanie miast i wsi
1. wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych, z tego:
wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
1. wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych, z tego:
wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Ogółem

Zwiększenie
22.000,00
22.000,00
22.000,00

Zmniejszenie
-

22.000,00
22.000,00
-

22.000,00
9.000,00
9.000,00

-

9.000,00
9.000,00
13.000,00
13.000,00

22.000,00

13.000,00
13.000,00
22.000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Roman Babski
79

80
80

UCHWAŁA NR III/17/2010
RADY MIASTA NOWY TARG
z dnia 30 grudnia 2010 r.
w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2010 r. Nr XXXIX/457/2010 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 4 stycznia
2010 roku oraz zmian w budżecie miasta
Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst
jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz.1591, z późn. zm.)
oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240
z późn. zm.) Rada Miasta Nowy Targ uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Zmniejsza się dochody budżetu na rok 2010 o kwotę
704 855 zł, w tym zmniejsza się dochody majątkowe
o kwotę 1 073 056 zł oraz zwiększa się dochody bieżące o kwotę 368 201 zł - jak w załączniku nr 1.
2. Zmniejsza się wydatki budżetu na rok 2010 o kwotę
4 318 708 zł, w tym zmniejsza się wydatki bieżące
o kwotę 270 000 zł oraz zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 4 048 708 zł - jak w załączniku nr 2.
3. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych
na 2010 r. - jak w załączniku nr 3.
4. Dokonuje się zmian w przychodach i rozchodach
budżetu miasta zmniejszając deficyt budżetowy
o kwotę 3 613 853 zł - jak w załączniku nr 4.

§ 2. W Uchwale Budżetowej na 2010 r.
Nr XXXIX/457/2010 Rady Miasta Nowy Targ z dnia
4 stycznia 2010 roku wprowadza się następujące zmiany:
1. W załączniku nr 1 (dochody) wprowadza się zmiany
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W załączniku nr 2 (wydatki) wprowadza się zmiany
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. W załączniku nr 2.1. (plan wydatków bieżących)
wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem
nr 2 do niniejszej uchwały.
4. W załączniku nr 2.2. (plan wydatków majątkowych)
wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem
nr 3 do niniejszej uchwały.
5. § 3 ust.3 otrzymuje brzmienie: "3. Ustala się limit
zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych w roku
2010 w kwocie 10 076 824 zł, w tym na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie
4 456 704 zł oraz na spłatę wczeņniej zaciągniętych
zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie
5 620 120 zł."
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6. W załączniku nr 7 „Zestawienie planowanych kwot
dotacji udzielanych z budżetu Miasta Nowy Targ
w 2010 roku” w rozdziale 90001 Gospodarka ņciekowa i ochrona wód, kwotę 2 065 415 zł zastępuje się
kwotą 1 675 415 zł.
7. Załącznik nr 8 "Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012" zastępuje
się załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
8. Załącznik nr 9 "Wydatki na programy i projekty realizowane ze ņrodków publicznych pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej oraz innych ņrodków za-

Poz. 80
granicznych nie podlegających zwrotowi" zastępuje
się załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady: Michał Glonek
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Załącznik nr 1
do uchwały Nr III/17/2010
Rady Miasta Nowy Targ
z dnia 30 grudnia 2010 r.
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Przewodniczący Rady: Michał Glonek
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Załącznik nr 2
do uchwały Nr III/17/2010
Rady Miasta Nowy Targ
z dnia 30 grudnia 2010 r.
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Przewodniczący Rady: Michał Glonek
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Załącznik nr 3
do uchwały Nr III/17/2010
Rady Miasta Nowy Targ
z dnia 30 grudnia 2010 r.
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Przewodniczący Rady: Michał Glonek
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Załącznik nr 4
do uchwały Nr III/17/2010
Rady Miasta Nowy Targ
z dnia 30 grudnia 2010 r.

Przychody i rozchody budżetu miasta Nowy Targ
na 2010 rok

Przewodniczący Rady: Michał Glonek
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Załącznik nr 5
do uchwały Nr III/17/2010
Rady Miasta Nowy Targ
z dnia 30 grudnia 2010 r.

Przewodniczący Rady: Michał Glonek
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Załącznik nr 6
do uchwały Nr III/17/2010
Rady Miasta Nowy Targ
z dnia 30 grudnia 2010 r.

Przewodniczący Rady: Michał Glonek
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UCHWAŁA NR III/12/2010
RADY MIEJSKIEJ W OLKUSZU
z dnia 21 grudnia 2010 r.
w sprawie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Osiedli Południowych Olkusza
Na podstawie art. 20 ust. 1 w związku z art. 27 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.),
art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w nawiązaniu do podjętej
przez Radę Miejską w Olkuszu Uchwały Nr LII/570/2010
z dnia 12 października 2010 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego Osiedli Południowych Olkusza zatwierdzonym Uchwałą Nr XLVII/516/2010 Rady Miejskiej w Olkuszu
z dnia 25 maja 2010 r. na wniosek Burmistrza Miasta
i Gminy Olkusz
Rada Miejska w Olkuszu
po stwierdzeniu zgodnoņci z ustaleniami Studium
uchwala:
zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Osiedli Południowych Olkusza.
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1.
1. Uchwala się zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Osiedli Południowych Olkusza, zatwierdzonym Uchwałą Nr XLVII/516/2010
Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 25 maja 2010 r.,
opublikowanym w Dz. Urz. Woj. Małopolskiego
z dnia 06.07.2010 r. Nr 341, poz. 2367, o których mowa w § 2 niniejszej Uchwały, w granicach Planu
okreņlonych na załączniku graficznym nr 1A, stanowiącym integralną częņć niniejszej Uchwały.
2. Załącznik graficzny nr 1A, o którym mowa w § 1 ust.1
niniejszej Uchwały stanowi rysunek Planu – Ustalenia
Planu, w skali 1 : 2000, będący załącznikiem nr 1 do
Uchwały Nr XLVII/516/2010 Rady Miejskiej w Olkuszu
z dnia 25 maja 2010 r., uzupełniony o brakujące oznaczenia o których mowa w § 2 pkt 6) niniejszej Uchwały.
3. Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Olkuszu o sposobie
rozpatrzenia uwag do projektu zmian w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego Osiedli Południowych Olkusza, o którym mowa w § 1 ust.1 niniejszej
Uchwały stanowi załącznik nr 2A do niniejszej Uchwały.
Rozdział 2
Przepisy szczegółowe
§ 2. W Uchwale Nr XLVII/516/2010 Rady Miejskiej
w Olkuszu z dnia 25 maja 2010 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 7 ust. 2 pkt 1) lit. k) otrzymuje brzmienie:
„k) wskaźnik zainwestowania powierzchni działki budowlanej dla terenów oznaczonych symbolem A.2 MN

– A.7 MN, B.2 MN, B.10 MN – B.11 MN, E.1 MN – E.2
MN – maks. 60%, powierzchnia biologicznie czynna –
min. 40%”;
2) w § 8 ust. 1 pkt 14) lit. b) otrzymuje brzmienie: „b)
tereny usług rzemiosła – wyłącznie w terenie oznaczonym w planie symbolem B.5 UZ”;
3) w § 23 ust. 2 pkt 6) skreņla się słowa: „wód powierzchniowych ņródlądowych WS”;
4) w
§
27
ust.1
otrzymuje
brzmienie:
„1. Wyznacza się tereny dróg lokalnych KDL oznaczone na rysunku Planu następującymi numerami
i symbolami identyfikacyjnymi: A.1 KDL ½, B.1 KDL ½,
B.3 KDL ½, C.1 KDL ½, D.1 KDL ½ o przeznaczeniu:”;
5) w § 27 ust.1 pkt 1) zmienia się oznaczenie „B.2 KDL
½” na „B.3 KDL ½”;
6) na rysunku Planu uzupełnia się brakujące oznaczenia:
„B.13 U, C.1 ZL, D.1 ZPL”.
§ 3. Następujące załączniki:
1) Infrastruktura techniczna – zaopatrzenie w wodę
i odprowadzenie ņcieków,
2) Infrastruktura techniczna – zaopatrzenie w gaz
i energię elektryczną ,
3) Wyrys ze Studium
4) Rozstrzygnięcia Rady Miejskiej w Olkuszu o sposobie
rozpatrzenia uwag do projektu Planu,
5) Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych
w Planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych Gminy oraz zasadach ich finansowania wyrażone w częņci graficznej stanowią kolejno załączniki nr: 2, 3, 4 oraz wyrażone
w częņci tekstowej - stanowią kolejno załączniki nr 5 i
5A, 6 do Uchwały Nr XLVII/516/2010 Rady Miejskiej
w Olkuszu z dnia 25 maja 2010 r.
Rozdział 3
Przepisy końcowe i przejņciowe
§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta i Gminy Olkusz.
§ 5. Z dniem wejņcia w życie niniejszej Uchwały,
w granicach Planu o których mowa w § 1 ust.
1 niniejszej Uchwały, tracą moc ustalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Osiedli Południowych
Olkusza,
zatwierdzonego
Uchwałą
Nr XLVII/516/2010 z dnia 25 maja 2010 r., w zakresie
okreņlonym w § 2 niniejszej Uchwały.
§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Olkusz.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od
daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Olkuszu:
Jan Kucharzyk
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Załącznik nr 1A
do uchwały Nr III/12/2010
Rady Miejskiej w Olkuszu
z dnia 21 grudnia 2010 r.
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* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:2000.
Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległoņci marginesów.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Olkuszu: Jan Kucharzyk
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Załącznik nr 2A
do uchwały Nr III/12/2010
Rady Miejskiej w Olkuszu
z dnia 21 grudnia 2010 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Olkuszu: Jan Kucharzyk
81
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UCHWAŁA NR III/17/2010
RADY MIEJSKIEJ W OLKUSZU
z dnia 21 grudnia 2010 r.
w sprawie: okreņlenia warunków i trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej w zakresie rozwoju sportu
podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.
Na podstawie art.7 ust.1 pkt 10, art.18 ust.2 pkt 15
art.40 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.
1591, z późn. zm./, art. 27 ust.2 ustawy z dnia 25 czerwca
2010r. o sporcie /Dz.U Nr 127 z 2010r. poz.857/ oraz
art.221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach
publicznych (DzU. Z 2009r. Nr 157 poz.1240 z późn.zm.).

przez zawodników trenujących w olkuskich klubach
wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie
międzynarodowym i krajowym.

Rada Miejska w Olkuszu uchwala, co następuje:

§ 3. Dotację z budżetu Miasta i Gminy Olkusz
może otrzymać klub sportowy działający na terenie
Miasta i Gminy Olkusz niedziałający w celu osiągnięcia zysku.

Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1. Niniejsza uchwała okreņla:

Rozdział 2
Warunki otrzymania dotacji

§ 4. Dotacja ma służyć realizacji celu publicznego
okreņlonego w § 2 niniejszej uchwały.

1) warunki i tryb finansowania zadania własnego Miasta
i Gminy Olkusz w zakresie sprzyjania rozwoju sportu
wykonywanego poprzez udzielanie klubom sportowym dotacji celowych na realizację zadań służących
osiągnięciu wskazanego w uchwale celu publicznego,
w tym:
a) tryb udzielania dotacji celowej,
b) warunki otrzymania dotacji celowej,
c) sposób kontroli realizacji zleconego zadania
i sposób rozliczenia dotacji celowej.
2) cel publiczny z zakresu rozwoju sportu, który Miasto
i Gmina Olkusz zamierza osiągnąć.

§ 5. Udzielana dotacja celowa może być przeznaczana w szczególnoņci na:

§ 2. Wskazuje się, iż celem publicznym z zakresu
sportu, który Miasto i Gmina Olkusz zamierza osiągnąć
jest zwiększenie dostępnoņci mieszkańców Miasta
i Gminy Olkusz do działalnoņci sportowej oraz osiąganie

§ 6. Kwoty dotacji celowych przeznaczonych na
finansowanie w okreņlonych w § 2 celów publicznych okreņlane są na dany rok w uchwale budżetowej.

1) realizację programów szkolenia sportowego
2) zakup sprzętu sportowego
3) pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach
4) pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych
dla celów szkolenia sportowego
5) sfinansowanie wynagrodzenia kadry szkoleniowej.
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Rozdział 3
Tryb udzielania dotacji
§ 7.

4)

Poz. 82
przedstawioną kalkulację kosztów
z zakresem rzeczowym zadania,

w związku

5) wysokoņć ņrodków finansowych przewidzianych
w budżecie,

1. Udzielanie dotacji celowej odbywa się w drodze
otwartego konkursu ofert, który ogłasza Burmistrz
Miasta i Gminy Olkusz, z co najmniej 14 dniowym
wyprzedzeniem.

6) dotychczasową współpracę z Miastem i Gminą Olkusz.

2. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert powinno zawierać informację o:

1. Komisja Konkursowa dokonuje oceny wszystkich
złożonych ofert, którą przekazuje Burmistrzowi Miasta i Gminy Olkusz wraz z protokołami posiedzeń.

1) rodzaju zadania,
2) wysokoņci ņrodków publicznych przeznaczonych
na realizację tego zadania,
3) zasadach przyznawania dotacji,
4) terminach i warunkach realizacji zadania,
5) terminie składania ofert,
6) terminie, trybie i kryteriach stosowanych przy dokonywaniu wyboru oferty.
3. Ogłoszenie, o którym mowa w ust.1 zamieszcza się
w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Olkusz oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Olkusz.
§ 8.
1. Oferta klubu powinna zawierać w szczególnoņci:
1) szczegółowy zakres rzeczowy zadania proponowanego do realizacji,
2) termin i miejsce realizacji zadania,
3) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania wraz ze wskazaniem udziału ņrodków własnych,

§ 11.

2. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert dokonuje zarządzeniem Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz.
§ 12.
Wyniki
konkursu
zamieszczane
są
w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Miasta i Gminy Olkusz oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Olkusz.
§ 13.
1. Z klubem, któremu przyznano dotację celową podpisuje się umowę.
2. Wzór umowy okreņli zarządzeniem Burmistrz Miasta
i Gminy Olkusz.
Rozdział 4
Kontrola realizacji zleconego zadania i sposób
rozliczenia dotacji.
§ 14. Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz dokonuje
poprzez upoważnionych pracowników Urzędu Miasta
i Gminy Olkusz, kontroli i oceny realizacji zleconego
zadania, a w szczególnoņci:
1) stanu realizacji zadania,

4) informację o wczeņniejszej działalnoņci klubu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie,

2) efektywnoņci i rzetelnoņci wykonania zadania,

5) informację o posiadanych zasobach rzeczowych
i kadrowych zapewniających wykonanie zadania.

4) prawidłowoņci prowadzenia dokumentacji finansowo
– księgowej.

2. Szczegółowy wzór oferty okreņli zarządzeniem Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz.

§ 15. Sprawozdanie z wykonania zadania okreņlonego w umowie kluby sporządzają w terminie 14 dni po
upływie terminu, na który umowa została zawarta.

§ 9.

3) prawidłowoņci wykorzystania ņrodków publicznych
otrzymanych na realizację zadania,

1. Oferty złożone w konkursie rozpatruje Komisja Konkursowa powołana zarządzeniem Burmistrza Miasta
i Gminy Olkusz.

§ 16. Wzór sprawozdania okreņli zarządzeniem
Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz.

2. Do Komisji Konkursowej powołani zostaną radni członkowie Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki Rady
Miejskiej w Olkuszu oraz 2 - 3 pracowników Urzędu
Miasta i Gminy w Olkuszu, z wyłączeniem osób reprezentujących kluby sportowe biorące udział
w konkursie.

Rozdział 5
Postanowienia końcowe

§ 10. Przy rozpatrywaniu ofert, dotyczących realizacji zadania uwzględnia się w szczególnoņci:
1) możliwoņć realizacji zadania przez kluby,
2) poziom sportowy okreņlony miejscem zajmowanym
przez klub w systemie rozgrywek ligowych lub miejscami zajętymi przez zawodników w mistrzostwach
Ņwiata, Europy, Polski,
3) liczbę zawodników trenujących w klubie,

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Olkusz.
§ 18. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Olkuszu:
Jan Kucharzyk
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UCHWAŁA NR IV/15/10
RADY GMINY SŁOPNICE
z dnia 30 grudnia 2010 r.
w sprawie: okreņlenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Słopnice w zakresie sprzyjania
rozwojowi sportu.
Na podstawie art. 27 ust. 2 i art. 28 ustawy z dnia
25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r., Nr 127,
poz. 857; z późn. zm.) oraz art. 221 ust. 4 ustawy z dnia
27
sierpnia
2009
r.
o finansach
publicznych
(Dz. U.z 2009 r., Nr 157, poz. 1240; z późn. zm.) w zw.
z art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r., Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) - Rada Gminy
uchwala, co następuje:
§ 1. Okreņla warunki i tryb finansowania zadań własnych Gminy w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu,
w brzmieniu jak w załącznikach 1 - 3 do niniejszej
uchwały.
Załącznik nr 1
do uchwały Nr IV/15/10
Rady Gminy Słopnice
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Warunki i tryb finansowania zadań własnych Gminy
Słopnice w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1.
1. Niniejsza uchwała okreņla:
1) warunki i tryb finansowania zadania własnego
Gminy w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu,
wykonywanego w drodze zlecania realizacji zadania celu publicznego sprzyjającego rozwojowi
sportu, w tym:
a) tryb postępowania o udzielenie dotacji celowej,
b) sposób rozliczania udzielonej dotacji celowej,
c) sposób kontroli wykonywanego zadania celu publicznego,
2) cel publiczny z zakresu sportu, który Gmina zamierza osiągnąć.
2. Przepisów niniejszej uchwały nie stosuje się do
dotacji na wspieranie zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej udzielanych na warunkach
i w trybie ustawy z 24 kwietnia 2003 r.
o działalnoņci pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r., Nr 96, poz. 873, z późn. zm.).
3. O dotację, o której mowa w ust. 1, może ubiegać
się klub sportowy nie należący do sektora finansów publicznych i niedziałający w celu osiągnięcia
zysku, mający siedzibę i prowadzący działalnoņć
sportową na terenie Gminy Słopnice.
§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

§ 2. Wykonanie uchwały powierza Wójtowi Gminy .
§ 3. Uchyla Uchwałę Nr XXXIX/206/10 Rady Gminy
Słopnice z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie okreņlenia
warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju
sportu na terenie Gminy Słopnice (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego, Nr 643 poz. 5297).
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy: Józef Filipiak
1) dotacji – należy przez to rozumieć udzieloną na
warunkach i trybie przewidzianym w niniejszej
uchwale dotację celową z art. 126 i art. 221 ust. 2 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240, z późn.
zm.), która jest przeznaczona na sfinansowanie lub
dofinansowanie projektu służącego realizacji celu
publicznego okreņlonego w § 3,
2) projekcie – należy przez to rozumieć przedsięwzięcie realizowane przez beneficjenta dotacji, stanowiące wydatki bieżące lub majątkowe, które
w sposób bezpoņredni przyczynią się do realizacji
celu publicznego okreņlonego w § 3,
3) wnioskodawcy – należy przez to rozumieć klub
sportowy, który na warunkach i w trybie niniejszej
uchwały złoży wniosek o udzielanie dotacji na realizację projektu,
4) beneficjencie – należy przez to rozumieć klub sportowy, któremu w trybie niniejszej uchwały przyznano dotację na sfinansowanie lub dofinansowanie
projektu,
5) umowie – należy przez to rozumieć umowę
o dotację zawieraną między Wójtem Gminy
i beneficjentem, której treņć reguluje przepis art.
221 ust. 3 ustawy okreņlonej w pkt. 1 i postanowienia niniejszej uchwały.
§ 3. Przyjmuje się, że sprzyjanie rozwojowi sportu w Gminie będzie służyło realizacji celu publicznego
w zakresie poprawy warunków uprawiania sportu na
terenie Gminy i wzrostu wyników we współzawodnictwie sportowym.
Rozdział 2
Warunki otrzymania dotacji
§ 4.
1. Z zastrzeżeniem ust. 2, udzielana dotacja może
w szczególnoņci być przeznaczona na sfinansowanie lub dofinansowanie:
1) realizacji programów szkolenia sportowego,
2) zakup sprzętu sportowego,
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3) pokrycie kosztów organizowania zawodów
sportowych lub uczestnictwa w takich zawodach,
4) pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,
5) sfinansowanie wynagrodzenia kadry szkoleniowej,
6) sfinansowanie opłat startowych i regulaminowych,
7) pokrycia kosztów dojazdów zawodników na
treningi i mecze.
2. Z dotacji z ust. 1 nie mogą być finansowane lub
dofinansowane wydatki z tytułu:
1) transferu zawodnika z innego klubu sportowego,
2) zapłaty kar regulaminowych nałożonych na beneficjenta lub osoby w nim zrzeszone,
3) zobowiązań beneficjenta z zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartoņciowych oraz kosztów obsługi zadłużenia.
§ 5. Formą wypłaty z budżetu Gminy dotacji
przyznanej na zasadach niniejszej uchwały będzie
przekazanie beneficjentowi ņrodków na poczet poniesienia kosztów projektu.
Rozdział 3
Tryb udzielania dotacji
§ 6. Wybór projektów, na których realizację zostanie udzielona dotacja z budżetu Gminy , dokonuje
się w drodze konkursu projektów.
§ 7.
1. Wójt Gminy Słopnice w drodze zarządzenia ogłasza
otwarty konkurs projektów. Ogłoszenie otwartego
konkursu projektów powinno zawiera:
1) przedmiot zgłaszanych projektów,
2) wysokoņć kwoty ņrodków finansowych przeznaczonych na dotacje w ramach ogłoszonego
konkursu projektów,
3) termin realizacji przedsięwzięć z projektów, nie
dłuższy niż do dnia 31 grudnia roku, w którym
udzielono wnioskowaną dotację,
4) warunki merytoryczne i finansowe, jakie powinien spełniać projekt i objęte nim przedsięwzięcie,
5) termin składania wniosków o udzielenie dotacji.
2. Ogłoszenie o otwartym konkursie projektów zamieszcza się z co najmniej 21 dniowym wyprzedzeniem w Biuletynie Informacji Publicznej oraz
na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
§ 8.
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3. Wójt Gminy może uzależnić rozpatrzenie wniosku
od
przedłożenia
przez
wnioskodawcę
w okreņlonym terminie uzupełnień i sprostowań
złożonego wniosku.
§ 9. Przy wyborze projektu lub projektów otrzymujących wsparcie finansowe, Wójt Gminy uwzględnia:
1. znaczenie zgłoszonego projektu dla realizacji celu
publicznego z § 3,
2. wysokoņć ņrodków budżetowych przeznaczonych
na dotacje w ramach konkursu projektów,
3. przedstawioną we wniosku kalkulację kosztów
realizacji projektu (kosztorys projektu) w związku
z zakresem rzeczowym projektu,
4. możliwoņć realizacji projektu przez beneficjenta,
5. dotychczasową współpracę wnioskodawcy z Gminą, w tym staranne i terminowe wywiązywanie się
z zawartych umów,
6. iloņć uczestników objętych realizacją zadania.
§ 10.
1. Wybór projektów dokonywany jest w ramach procedury konkursowej.
2. W ramach konkursu Wójt Gminy :
1) dokonuje weryfikacji zgłoszonych wniosków pod
względem ich zawartoņci merytorycznej,
2) dokonuje wyboru wniosku lub wniosków
z jednoczesnym okreņleniem kwoty dotacji na
każdy wybrany projekt,
3) poprzez ogłoszenie zamieszczane w Biuletynie
Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu
Gminy,
informuje
wnioskodawców
o przyznanych kwotach dotacji na wybrane projekty, o projektach które zostały odrzucone oraz
o terminie uzgodnień ostatecznej treņci projektów i kwot dotacji na wybrane projekty,
4) uzgadnia z każdym wnioskodawcą treņć ostatecznego projektu, z zastrzeżeniem, że:
a) kwota dotacji z ust. 2 pkt 2 oraz zakres
przedsięwzięcia z wniosku nie mogą ulec
zwiększeniu,
b) przedsięwzięcie z wniosku o dotacje nie ulegnie istotnej zmianie w stosunku do okreņlonego w złożonym wniosku z § 8 pkt 1
i okreņlonego w ogłoszeniu o konkursie projektów z § 7,
c) wnioskodawca, zgodnie z wynikiem uzgodnień,
zweryfikuje ostateczną treņć projektu, w tym zakres kosztów wspieranych z dotacji.
3. Z każdym wnioskodawcą, którego projekt został
wybrany do dofinansowania Wójt Gminy zawiera
umowę o dotację, z zastrzeżeniem ust. 4.

1. Wniosek klubu sportowego o udzielenie dotacji
wspierającej zgłoszony projekt sporządza się na
formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Ogłoszenie o otwartym konkursie projektów z §
7 może dopuszczać unieważnienie konkursu przez
Wójta lub odstąpienie od zawarcia umowy na skutek:

2. Za datę przedłożenia wniosku przez wnioskodawcę
uznaje się dzień jego wpływu na dziennik podawczy Urzędu Gminy .

1) stwierdzenia istotnego naruszenia prawa przy
wyborze wniosków,
2) wystąpienia istotnej zmiany okolicznoņci powodujących, że zakończenie procedury wyborem wniosku lub zawarcie umowy nie leży
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w interesie publicznym, a zmiany takiej nie
można było wczeņniej przewidzieć.
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3) zakres przedmiotowy kontroli z uwzględnieniem
ust. 1,
4) czasokres przeprowadzanej kontroli.

Rozdział 4
Umowa o dotację

3. O przeprowadzeniu kontroli powiadamia się beneficjenta dotacji wraz z informacją o zakresie
przedmiotowym kontroli i czasokresie jej przeprowadzania.

1. Z beneficjentem dotacji Wójt Gminy zawiera umowę o realizację projektu, której podstawowe treņci
okreņla przepis art. 221 ust. 3 ustawy okreņlonej
w § 2 pkt 1.

4. W ramach dokumentacji okazywanej przez jednostkę, osoby kontrolujące mają prawo żądać stosownych kopii poņwiadczonych za zgodnoņć
z oryginałem oraz żądać udzielania odpowiedzi
i wyjaņnień pisemnych.

§ 11.

2. Integralnym elementem umowy jest załączony do
niej ostateczny wniosek o realizację projektu, wybranego przez Wójta Gminy .
3. W treņciach umowy o dofinansowaniu dotacją
częņci kosztów projektu, zamieszcza się postanowienie przewidujące proporcjonalne pomniejszenie kwoty dotacji należnej, w przypadku zrealizowania projektu przy pomniejszonym zaangażowaniu pozostałych ņrodków zakładanych na jego finansowanie.
4. W treņci umowy można zamieņcić postanowienia
dopuszczające jej zmianę w drodze dwustronnego
aneksu pisemnego, z zastrzeżeniem, że zmiana
umowy nie może powodować zwiększenia kwoty
przyznanej dotacji, ani istotnego odstępstwa od
założeń projektu z ust. 2.
5. W uzasadnionych przypadkach w umowie można
zawrzeć postanowienie dopuszczające dokonanie
przez beneficjenta przesunięć pomiędzy finansowanymi dotacją pozycjami kosztorysu projektu do
10% istniejącej pozycji kosztorysowej. Dla skutecznoņci każda zmiana kosztorysu wymaga powiadomienia Wójta w nieprzekraczalnym terminie 14
dni od jej dokonania przez beneficjenta.
Rozdział 5
Kontrola realizacji wykonania zadania
§ 12.

5. Z przeprowadzonej kontroli sporządzany jest protokół, który po jednym egzemplarzu otrzymuje
jednostka kontrolowana, wraz z poņwiadczeniem
otrzymania protokołu, a także Urząd Gminy .
6. Na podstawie ustaleń protokołu kontroli do skontrolowanej jednostki kierowane jest pisemne wystąpienie pokontrolne. W wystąpieniu pokontrolnym, na tyle na ile to możliwe, okreņla się osoby
odpowiedzialne za powstanie stwierdzonych nieprawidłowoņci.
7. Od wystąpienia pokontrolnego z ust. 6, w terminie
14 dni od jego otrzymania, jednostka kontrolowana, może skierować zastrzeżenia do Wójta Gminy.
8. Podstawą zastrzeżeń z ust. 7 może być zakwestionowanie zgodnoņci ustaleń kontroli ze stanem faktycznych lub zakwestionowanie interpretacji prawa
zawartej
w wystąpieniu
pokontrolnym.
O wyniku rozpoznania zastrzeżeń Wójt powiadamia jednostkę w terminie do 14 dni od otrzymania
zastrzeżeń.
Rozdział 6
Rozliczenie dotacji
§ 13.
1. W terminie okreņlonym w umowie, beneficjent
rozlicza
się
z wykorzystanej
dotacji
oraz
z wykonania projektu.

1. Wójt Gminy poprzez upoważnionych pracowników
Urzędu Gminy może kontrolować realizację projektu, w szczególnoņci:

2. Przedmiotem rozliczenia dotacji nie mogą być koszty, które beneficjent poniósł na realizację projektu
przed zawarciem umowy z § 12.

1) stan realizacji projektu,
2) efektywnoņć i rzetelnoņć jego wykonania,
3)
prawidłowoņć
wykorzystania
ņrodków
z budżetu Gminy ,
4)
prowadzenie dokumentacji księgowo rachunkowej w zakresie wykorzystania ņrodków
Gminy.

3. Rozliczenie dokonywane jest poprzez przedłożenie
do Urzędu Gminy prawidłowo wypełnionego druku sprawozdania, stanowiącego załącznik nr 3 do
niniejszej uchwały oraz wpłaty ņrodków dotacji
podlegającej zwrotowi wraz z odsetkami, jak od
zaległoņci podatkowych.

2. Podstawą do przeprowadzania kontroli przez pracownika Urzędu Gminy jest imienne upoważnienie
od Wójta okreņlające:
1) imię i nazwisko osoby przeprowadzającej kontrolę,
2) nazwę jednostki kontrolowanej,

4. O rozliczeniu dotacji Wójt Gminy powiadamia beneficjenta pisemnie.
Przewodniczący Rady Gminy Słopnice
mgr inż. Józef Filipiak
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Załącznik nr 2
do uchwały Nr IV/15/10
Rady Gminy Słopnice
z dnia 30 grudnia 2010 r.
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Przewodniczący Rady Gminy Słopnice
mgr inż. Józef Filipiak
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Załącznik nr 3
do uchwały Nr IV/15/10
Rady Gminy Słopnice
z dnia 30 grudnia 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 12

– 539 –

Poz. 83

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 12

– 540 –

Poz. ,83

Przewodniczący Rady Gminy Słopnice
mgr inż. Józef Filipiak

• 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: (061) 835 35 36
do ESUS Agencja Reklamowo-Wydawnicza Tomasz Przybylak, 61-815 Poznań, ul. Ratajczaka 26/8 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 Nadzoru Prawnego i Kontroli Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22, p. 220,
w czasie pracy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Wydawca: Wojewoda Małopolski
Redakcja: Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22, p. 220,
tel. (012) 392-12-20 e-mail: mcac@malopolska.uw.gov.pl
Redakcja udziela wszelkich informacji dotyczących aktów prawnych ogłaszanych w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
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