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Rady Gminy w Drwini z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie nagród i wyróżnień
za osiągnięte wyniki sportowe.

10198

Rady Gminy w Drwini z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie: szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych
mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie oraz jej jednostkom podległym oraz wskazania organów do tego uprawnionych

10198

Rady Gminy Gołcza z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie zmiany w Budżecie
Gminy Gołcza na 2011 rok.

10199

Rady Gminy Gręboszów z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zmian budżetu
Gminy na 2011 r. zmian w budżecie Gminy na 2011 r.

10202

Rady Gminy Gręboszów z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zmiany Statutu
Gminy Gręboszów.

10205

Rady Gminy Michałowice z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie: poboru podatku
od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze
inkasa, wyznaczenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia
za inkaso

10207

Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego w drodze inkasa

10208

Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie: zmiany
uchwały Nr XXXVI/386/2010 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 27 stycznia
2010 r. dotyczącej szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Miechów oraz jej jednostek organizacyjnych, mających charakter cywilnoprawny oraz wskazania
organów do tego uprawnionych

10210

Rady Gminy Słopnice z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie
i w uchwale budżetowej Gminy Słopnice na 2011 rok.

10210

Rady Gminy Tymbark z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie poboru podatku
od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenie inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

10212

Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 17 marca 2011 r. w sprawie nadania imienia
„Rodzin Męcińskich i Zborowskich” Publicznemu Gimnazjum w Łęgu Tarnowskim

10212

Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 17 marca 2011 r. w sprawie nadania Statutu
Miejsko - Gminnemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Żabnie.

10213

POROZUMIENIA:
1529

–

Aneks z dnia 15 marca 2011 r. do porozumienia Wojewody Małopolskiego
w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczacych
utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Pleśna

10215
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Aneks z dnia 31 marca 2011 r. do porozumienia Wojewody Małopolskiego
w sprawie powierzenia zadań należących do administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie
Gminy Miejskiej Kraków

Poz. 1517,1518

10216

OGŁOSZENIE:
1531

–

Burmistrza Miasta Zakopane z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zestawienia
danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących
do publicznego zasobu mieszkaniowego

10216

1517
1517

UCHWAŁA NR VI/29/11
RADY GMINY W DRWINI
z dnia 28 marca 2011 r.
w sprawie nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe.
b) brała udział w mistrzostwach świata lub Europy,
lub
c) brała udział w igrzyskach olimpijskich, lub
d) zajęła medalowe miejsce w innych międzynarodowych zawodach sportowych , w których brali udział
zawodnicy z co najmniej 5 krajów.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt.10 i art.18 ust.2 pkt 15
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.)
oraz art.31 i art.35 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 25 czerwca
2010 r. o sporcie (Dz.U. Nr 127, poz. 857 z późn.zm.)
Rada Gminy w Drwini uchwala, co następuje:
§ 1. Niniejsza uchwała określa szczegółowe zasady,
tryb przyznawania oraz rodzaje i wysokość nagród
i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki
sportowe.
§ 2. Wyróżnienia i nagrody mogą być przyznawane
osobom fizycznym, stale zamieszkałym na terenie Gminy Drwinia.
§ 3. Osobie, o której mowa w § 1 może być przyznana nagroda pieniężna.
§ 4. 1. Nagrodę, o której mowa w § 3 za wysokie
wyniki sportowe w danym roku przyznaje się osobie,
która biorąc udział we współzawodnictwie sportowym
w danej dziedzinie sportu:

2. Nagroda pieniężna może
w wysokości od 100 zł do 1000 zł.

być

przyznana

§ 5. 1. Kandydatury do wyróżnień i nagród mogą
zgłaszać: kluby sportowe działające na terenie Gminy
Drwinia, radni Rady Gminy.
2. Nagrody i wyróżnienia, o których mowa w § 4
przyznaje Wójt Gminy, po zapoznaniu się z wnioskami
i opinią komisji Rady Gminy właściwej do spraw sportu.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Małgorzata Bawół

a) zajęła medalowe miejsce w mistrzostwach Polski
lub
1517

1518
1518

UCHWAŁA NR VI/35/11
RADY GMINY W DRWINI
z dnia 28 marca 2011 r.
w sprawie: szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych
mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie oraz jej jednostkom podległym oraz wskazania
organów do tego uprawnionych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1,
art. 41, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591
z późn. zm), art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240
z póżń. zm), art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt. 2 ustawy z dnia
20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2007 r.
Nr 68 poz. 449 z późn. zm.) Rada Gminy w Drwini
uchwala co następuje:
§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pie-

niężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Drwinia lub jej jednostkom podległym
zwanych dalej "należnościami" wobec osób fizycznych,
osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, zwanych dalej "dłużnikami".
§ 2. 1. Należność może być umorzona w całości lub
części, jeżeli:
1) należności nie ściągnięto w toku zakończonego postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego,
2) nie można ustalić dłużnika lub dłużnik zmarł nie pozostawiając spadkobierców,
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3) ściągnięcie należności zagraża egzystencji dłużnika,
4) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej
od kosztów dochodzenia i egzekucji należności
5) przemawiają za tym uzasadnione względy społeczne
i gospodarcze
6) jednostkowy koszt upomnienia przekracza kwotę należności.
2. Umorzenie należności w przypadkach określonych w ust. 1 pkt. 3 może nastąpić na wniosek dłużnika,
a w przypadkach określonych w ust. 1 pkt. 1, 2, 4 i 6
również z inicjatywy wierzyciela.
3. Decyzja (porozumienie) o umorzeniu należności
musi być poprzedzona postępowaniem wyjaśniającym,
które wykaże przynajmniej jedną z przesłanek umorzenia wymienionych w ust. 1.
4. Jeżeli umorzenie dotyczy części należności,
w decyzji umorzeniowej (porozumieniu) oznacza się
termin zapłaty pozostałej części należności. W razie
niedotrzymania tego terminu decyzja umorzeniowa
podlega uchyleniu.
5. Umorzenie należności, za którą odpowiada solidarnie więcej niż jeden dłużnik, może nastąpić, gdy
okoliczności uzasadniające umorzenie, wymienione
w ust. 1, zachodzą co do wszystkich dłużników.
§ 3. 1. Do umarzania należności uprawniony jest:
1) Wójt Gminy Drwinia i upoważniony przez Wójta Sekretarz Gminy, jeżeli kwota należności nie przekracza
jednorazowo kwoty 135.000 zł,
2) Wójt Gminy Drwinia po uzyskaniu pozytywnej opinii
Komisji Budżetu Rady Gminy, jeżeli kwota należności
przekracza kwotę określoną w ust. 1 pkt. 1.
2. Przez kwotę należności, o której mowa w ust. 1
pkt. 1 należy rozumieć należność główną wraz z odsetkami ustawowymi, a w przypadku zastrzeżenia odsetek
umownych należność główną wraz z odsetkami umownymi - ustalone na dzień wydania decyzji lub zawarcia
porozumienia.
3. Kwoty należności tego samego dłużnika wynikające z różnych tytułów nie ulegają kumulacji.
4. W przypadku okoliczności, o których mowa
w § 2 ust. 1 pkt 6 kwota umorzenia nie może przekroczyć
kosztów upomnienia.
§ 4. 1. W przypadkach uzasadnionych względami
społecznymi lub gospodarczymi, organ lub osoba wymienione w § 3 ust. 1 na wniosek dłużnika mogą jednorazowo odraczać terminy zapłaty całości lub części należności albo rozłożyć płatność w całości lub w części
należności na raty na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy
licząc od dnia złożenia wniosku, biorąc pod uwagę możliwości płatnicze dłużnika oraz uzasadniony interes
Gminy. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające sytuację ekonomiczną wnioskodawcy.

Poz. 1518,1519

2. W przypadku negatywnej decyzji w sprawie odroczenia lub rozłożenia na raty, odsetki liczone są
w pełnej wysokości do dnia dokonania wpłaty. Bieg
terminu naliczania odsetek jest przerwany w okresie od
dnia złożenia wniosku do dnia doręczenia dłużnikowi
decyzji administracyjnej lub zawarcia porozumienia.
3. Jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie albo w pełnej wysokości należności, której termin odroczono albo
nie spłaci w pełnej wysokości ustalonych rat, należność
pozostała do zapłaty staje się wymagalną wraz z odsetkami ustawowymi lub umownymi.
§ 5. Umarzanie należności, a także udzielanie ulg
w ich spłacaniu, o których mowa w niniejszej uchwale,
następuje:
1) w odniesieniu do należności o charakterze administracyjnym - w drodze decyzji administracyjnej,
2) w odniesieniu do należności wynikających ze stosunków cywilnoprawnych - w drodze porozumienia
3) w sytuacjach przewidzianych w § 2 ust. 1 pkt. 2 i 6 w drodze jednostronnego oświadczenia woli.
§ 6. Do umarzania lub udzielania ulg w spłacie należności przez przedsiębiorców, stosuje się dodatkowo
przepisy Ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej
(Dz. U. Nr 123 poz. 1291 z późn. zm.).
§ 7. 1. Wójt Gminy przedkłada Radzie Gminy sprawozdanie dotyczące zakresu umorzonych należności
oraz ulg udzielonych w trybie określonym w niniejszej
uchwale.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 składane jest według stanu na dzień 30 czerwca i 31 grudnia
każdego roku kalendarzowego, w terminie 2-ch miesięcy
po zakończeniu okresu sprawozdawczego.
3. Dane w sprawozdaniu, o którym mowa w ust.
1 wykazywane są narastająco od początku roku.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 9. Traci moc uchwała Nr XVII/90/04 z dnia
29 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad
i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy z tytułu należności pieniężnych do których
nie stosuje się przepisów ustawy- Ordynacja podatkowa, udzielanie innych ulg w spłacaniu tych należności.
(Dz. Urz. Woj. Małop. Nr 238 poz. 2656).
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

1518

1519
1519

UCHWAŁA NR VI/36/11
RADY GMINY GOŁCZA
z dnia 29 marca 2011 r.
w sprawie zmiany w Budżecie Gminy Gołcza na 2011 rok.

Przewodniczący Rady
Małgorzata Bawół
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Działając na podstawie : - Art. 211, Art. 212 ust. 1,
pkt 1 i 2, Art. 235, Art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157,
poz. 1240) - Art. 18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142
poz. 1591 z 2001 r. z późn. zmianami). Rada Gminy
Gołcza uchwala, co następuje :
§ 1.

Poz. 1519

2. Zmniejszyć wydatki Budżetu Gminy o kwotę
152 540 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej
uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

1. Zmniejszyć dochody Budżetu Gminy o kwotę
152 540 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej
uchwały;

Przewodniczący Rady Gminy Gołcza
Andrzej Dziubka
Załącznik nr 1
do uchwały Nr VI/36/11
Rady Gminy Gołcza
z dnia 29 marca 2011 r.

Zmiany w planie dochodów Budżetu Gminy Gołcza na rok 2011
Dz.

Roz.

§

600
60016
6330

60078
6330

754
75412
2710

758

Wyszczególnienie –
Opis źródła dochodów
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Drogi publiczne gminne
Dotacje celowe otrzymane
z budżetu państwa na realizację
inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zwiazków
gmin)
- dofinansowanie przebudowy
drogi gminnej Gołcza - Krępa Czaple Małe w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg
Lokalnych realizowanego przez
MSWiA
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Dotacje celowe otrzymane
z budżetu państwa na realizację
inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zwiazków
gmin)
- dotacja z MSWIA na wykonanie
dokumentacji geologicznoinżynieryjskiej dla ustabilizowania
osuwiska w Czaplach Wielkich
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Ochotnicze Straże Pożarne
Dotacja celowa otrzymana z tytułu
pomocy finansowej udzielonej
między jednostkami samorządu
terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań bieżących
- dotacji celowej od Marszałka
Województwa Małopolskiego na
wykonanie remontu budynku remizy OSP we wsi Szreniawa
w ramach programu "Małopolski
Remizy"
RÓŻNE ROZLICZENIA

Kwota (+)
zwiększeń
w PLN
127 900,00
0,00
0,00

Kwota (-)
zmniejszeń
w PLN
220 230,00
220 230,00
220 230,00

Dochody
Bieżące
0,00
0,00
0,00

Dochody
Majątkowe
-92 330,00
-220 230,00
-220 230,00

127 900,00

127 900,00

127 900,00

127 900,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00
50 000,00

50 000,00
50 000,00

110 210,00

-110 210,00
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75801

853

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorial.
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa
- obniżenie wpływów z tytułu subwencji oświatowej
z przeznaczeniem na finansowanie
szkół
POZOSTAŁE ZADANIA
W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
85395
Pozostała działalność
2007 Dotacje celowe w ramach prgra2009 mów finansowych 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
- środki na realizację projektow
w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki obejmującego działania:"Nowe Przedszkola w Gminie
Gołcza" - utworzenie dwóch przedszkoli w Gołczy i w Wysocicach
(realizuje ZEAS)
Razem
Zmiana dochodów budżetowych

Poz. 1519
110 210,00

-110 210,00

110 210,00

-110 210,00

51 154,94

51 154,94

0,00

51 154,94
51 154,94

51 154,94

0,00
51 154,94
-51 154,94

51 154,94

229 054,94
381 594,94
-152 540,00

-60 210,00
-92 330,00
-152 540,00

Przewodniczący Rady Gminy Gołcza
Andrzej Dziubka
Załącznik nr 2
do uchwały Nr VI/36/11
Rady Gminy Gołcza
z dnia 29 marca 2011 r.
Zmiany w planie wydatków Budżetu Gminy Gołcza na 2011 rok

Dz. Roz.

Wyszczególnienie - Opis

1 2
3
600
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
60016 Drogi publiczne gminne
- Przebudowa drogi gminnej Gołcza - Krępa -Czaple Małe w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych współfinans. z MSWiA
60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
- Wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynieryjskiej dla ustabilizowania osuwiska
w Czaplach Wielkich
754
BEZPIE -CZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO -ŻAROWA
75412 Ochotnicze Straże Pożarne
- remont remizy w Szreniawie w ramach programu"Remizy Małopolskie"
758
RÓŻNE ROZLICZENIA
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorz. teryt.
- zwrot nienależnie uzyskanej kwoty subwencji oświatowej za 2010 rok
801
OŚWIATA I WYCHOWANIE
80101 Szkoły podstawowe
80110 Gimnazja
- obniżenie wydatków oświaty, z tytułu zmniejszenia subwencji
- wykonanie dokumentacji na modernizację kopleksu szkolnego
921
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
92195 Pozostała działalność

Kwota (+)
zwiększeń
w PLN
4
160 000,00

Kwota (-)
zmniejszeń
w PLN
5
447 330,00
447 330,00

160 000,00

107 000,00
107 000,00
110 176,00
110 176,00
78 000,00 170 386,00
158 886,00
78 000,00 11 500,00

10 000,00
10 000,00
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- zorganizowanie festynu Folklorystycznego
Razem

465 176,00 617 716,00

Zmiana wydatków budżetowych

-152 540,00

Bieżące
Majątkowe
Wydatki j.b.
Programy z pomocy
Dotacje Świadczenia Dług
Inwestycje Zakupy inwestycyjne
zagran.
Wynagr. i pochod. Zadania statutowe
6
7
8
9
10 11
12
13
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 -287 330,00
0,00
-447 330,00
160 000,00
107 000,00
107 000,00
110 176,00
110 176,00
-110 000,00
-102 000,00
-8 000,00

-60 386,00
-56 886,00
-3 500,00

78 000,00
78 000,00

10 000,00
10 000,00
-110 000,00

56 614,00 110 176,00
56 790,00

0,00 0,00

0,00 -209 330,00
-209 330,00

0,00

-152 540,00
1519

Przewodniczący Rady Gminy Gołcza
Andrzej Dziubka
1520
1520

UCHWAŁA NR IV/17/2011
RADY GMINY GRĘBOSZÓW
z dnia 25 marca 2011 r.
w sprawie zmian budżetu Gminy na 2011 r. zmian w budżecie Gminy na 2011 r.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591
z późn. zm./ oraz art. 211 art.212 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U.
Nr 157, poz.1240./ Rada Gminy Gręboszów uchwala,
co następuje:
§ 1. Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę 82.221,00 zł jak w Załączniku Nr 1.
§ 2. Zmniejsza się budżet gminy po stronie dochodów przychodów i wydatków o kwotę 744.819,00 zł
z czego :
- zmniejszenie dochodów o kwotę 419.159,77 zł,
- zmniejszenie przychodów o kwotę 325.659,23 zł,

- zmniejszenie wydatków o kwotę 744.819,00 zł,
jak w Załączniku Nr 2.
§ 3. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy po
stronie wydatków na kwotę 187.000,00 zł jak w Załączniku Nr 3.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów
Wiesław Wytrwał
Załącznik nr 1
do uchwały Nr IV/17/2011
Rady Gminy Gręboszów
z dnia 25 marca 2011 r.

Zmiany budżetu gminy określone w paragrafie 1 uchwały
w złotych

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 190
Dz.

Rodział

750

Administracja publiczna
75011
Urzędy wojewódzkie
w tym: dochody bieżące
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
w tym: wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
z tego:
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Pomoc społeczna
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia ro85213
dzinne oraz za osoby uczestniczace w zajęciach w centrum integracji
społecznej
w tym: dochody bieżące
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
w tym: wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
z tego:
(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
85214
i rentowe
w tym: dochody bieżące
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
2030
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
w tym: wydatki bieżące
w tym:
(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
85228
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
w tym: dochody bieżące
Dochody jednostek samorzadu terytorialnego związane
2360 z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych ustawami
w tym: wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
z tego:
(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
85395
Pozostała działalność
w tym: dochody bieżące
Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej
2887
instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)
Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej
2889
instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)
w tym: wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
z tego:

852

853

§

– 10203 –

Określenie klasyfikacji budżetowej

Poz. 1520
zwiększenia
dochody
wydatki
3 219,00
3 219,00
3 219,00
3 219,00
3 219,00
3 219,00
3 219,00

1 102,00

3 219,00
1 102,00

23,00

23,00

23,00
23,00
23,00
23,00
23,00
1 029,00

1 029,00

1 029,00
1 029,00
1 029,00

50,00
50,00

1 029,00
50,00

50,00
50,00
50,00

77 900,00
77 900,00
77 900,00

50,00
77 900,00
77 900,00

76 967,34

932,66
77 900,00
77 900,00

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 190
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Poz. 1520

(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
RAZEM

82 221,00

73 600,00
4 300,00
82 221,00

Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów
Wiesław Wytrwał
Załącznik nr 2
do uchwały Nr IV/17/2011
Rady Gminy Gręboszów
z dnia 25 marca 2011 r.
Zmiany budżetu gminy określone w paragrafie 2 uchwały

Dz.

Rodział

700

Gospodarka mieszkaniowa
70005
Gospodarka gruntami inieruchomościami
w tym: dochody bieżące
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związ6298 ków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów
województw, pozyskane z innych źródeł
wydatki majątkowe
w tym:
- inwestycje
Różne rozliczenia
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu tery75801
torialnego
w tym: dochody bieżące
Oświata i wychowanie
80101
Szkoły podstawowe
w tym: wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
z tego:
(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Pomoc społeczna
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego
85212
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego
w tym: dochody bieżące
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
w tym: wydatki bieżące
z tego:
(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
85216
Zasiłki stałe
w tym: dochody bieżące
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
2030
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
w tym: wydatki bieżące
z tego:
(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
85295
Pozostała działalność
w tym: dochody bieżące
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
2030
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
w tym: wydatki bieżące

758

801

852

§

Określenie klasyfikacji budżetowej

w złotych
zmniejszenie
dochody
wydatki
374 340,77 700 000,00
374 340,77 700 000,00
374 340,77
374 340,77
700 000,00
700 000,00
35 166,00
35 166,00
35 166,00
35 166,00
35 166,00
35 166,00
35 166,00

9 653,00

28 166,00
7 000,00
9 653,00

8 676,00

8 676,00

8 676,00
8 676,00
8 676,00

700,00
700,00

8 676,00
700,00

700,00
700,00

277,00
277,00

700,00
277,00

277,00
277,00

Dziennik Urzędowy
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z tego:
(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
RAZEM

9500

277,00
419 159,77 744 819,00
zmniejszenia
przychody
rozchody
325 659,23
744 819,00 744 819,00

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy
RAZEM

Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów
Wiesław Wytrwał
Załącznik nr 3
do uchwały Nr IV/17/2011
Rady Gminy Gręboszów
z dnia 25 marca 2011 r.
Zmiany w budżecie gminy określone w paragrafie 3 uchwały

Dz.

Rodział

754
75412

801
80101

926
92605

§

Określenie klasyfikacji budżetowej

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Ochotnicze straże pożarne
w tym: wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
z tego:
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
w tym: wydatki majątkowe
z tego: inwestycje
Kultura fizyczna
Zadania w zakresie kultury fizycznej
w tym: wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
z tego:
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
RAZEM

w złotych
wydatki
zwiększenia zmniejszenia
180 000,00
180 000,00
180 000,00
180 000,00
180 000,00
187 000,00
187 000,00
187 000,00
187 000,00
7 000,00
7 000,00
7 000,00
7 000,00
7 000,00
187 000,00

187 000,00

Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów
Wiesław Wytrwał
1520

1521
1521

UCHWAŁA NR IV/19/2011
RADY GMINY GRĘBOSZÓW
z dnia 25 marca 2011 r.
w sprawie zmiany Statutu Gminy Gręboszów.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 1 i art. 40 ust. 2 pkt. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr V/25/2003 Rady Gminy
w Gręboszowie z dnia 6 marca 2003 r. w sprawie
uchwalenia Statutu Gminy Gręboszów (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego Nr 98, poz. 1318 z późn. zm.)
wprowadza się następujące zmiany:
1) W § 22 ust. 2 pkt. 9 lit. b Statutu otrzymuje brzmienie:

„emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Wójta Gminy.”
2) W § 27 ust. 2 Statutu otrzymuje brzmienie:
„ W skład komisji mogą wchodzić wyłącznie radni”.
3) W § 48 ust. 4 Statutu otrzymuje brzmienie:
„Czynności z zakresu prawa pracy wobec wójta, związane z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku
pracy, wykonuje przewodniczący rady gminy, a pozostałe czynności – wyznaczona przez wójta osoba za-

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 190
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stępująca lub sekretarz gminy, z tym że wynagrodzenie
wójta ustala rada gminy, w drodze uchwały.”
4) § 56 Statutu otrzymuje brzmienie:
1) ,,Gmina samodzielnie prowadzi własną gospodarkę
finansową na podstawie uchwały budżetowej Gminy.
2) Budżet jest rocznym planem dochodów i wydatków
oraz przychodów i rozchodów Gminy.
3) Budżet jest uchwalany na rok budżetowy.
4) Rokiem budżetowym jest rok kalendarzowy.
5) Podstawą gospodarki finansowej Gminy w danym
roku budżetowym jest uchwała budżetowa składająca się z:
a) budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
b) załączników.”
5) § 57 Statutu otrzymuje brzmienie:
1) ,,Wyłącznie Wójtowi przysługuje inicjatywa w sprawie sporządzenia projektów uchwały:
a) budżetowej,
b) o prowizorium budżetowym,
c) o zmianie uchwały budżetowej.
2) Wójt w terminie do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy sporządza i przedkłada projekt
uchwały budżetowej Radzie Gminy i Regionalnej
Izbie Obrachunkowej - celem zaopiniowania.
3) Wraz z projektem uchwały budżetowej Wójt przedkłada Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej.
4) Opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie
uchwały budżetowej Wójt jest obowiązany przedstawić Radzie Gminy przed uchwaleniem budżetu.
5) Bez zgody Wójta Rada Gminy nie może wprowadzać
w projekcie uchwały budżetowej zmian powodujących zwiększenie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach lub zwiększenie planowanych dochodów bez jednoczesnego ustanowienia źródeł tych dochodów.
6) Uchwałę budżetową Rada Gminy podejmuje przed
rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnie
uzasadnionych przypadkach – nie później niż do dnia
31 stycznia roku budżetowego.
7) W przypadku nie podjęcia uchwały budżetowej
w terminie, o którym mowa w ust. 6 Regionalna Izba
Obrachunkowa ustala budżet Gminy nie później niż
do końca lutego roku budżetowego. Do dnia ustalenia budżetu przez Regionalną Izbę Obrachunkową ,
podstawą gospodarki budżetowej jest projekt uchwały budżetowej, o którym mowa w ust. 1.”
6) § 58 Statutu otrzymuje brzmienie:
1) ,,Dochodami Gminy są :
a) dochody własne,
b) subwencja ogólna,
c) dotacje celowe z budżetu państwa.
2) Dochodami własnymi Gminy są również udziały we
wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych .
3) Dochodami Gminy mogą być :
a) środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie
podlegające zwrotowi,
b) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej,
c) wpływy z samoopodatkowania mieszkańców,
d) inne środki określone w odrębnych przepisach.”
7) Po § 58 dodaje się § 58a w brzmieniu:
„§ 58a Źródłami dochodów własnych Gminy są:
1) Wpływy z podatków:
a) od nieruchomości,

Poz. 1521

b)
c)
d)
e)

rolnego,
leśnego,
od środków transportowych,
dochodowego od osób fizycznych, opłacanego
w formie karty podatkowej,
f) od spadków i darowizn,
g) od czynności cywilno-prawnych.
2) Wpływy z opłat:
a) skarbowej,
b) targowej,
c) miejscowej, uzdrowiskowej i od posiadania psów,
d) eksploatacyjnej – w części określonej w ustawie
z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne (Dz.U.
z 2005 r. Nr 228, poz. 1947 z późn. zm.),
e) innych stanowiących dochody gminy, uiszczanych
na podstawie odrębnych przepisów.
3) Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe gminy oraz wpływy od gminnych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych gminnych
jednostek budżetowych.
4) Dochody z majątku gminy.
5) Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy.
6) Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych
w odrębnych przepisach.
7) 5,0 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej.
8) Odsetki od pożyczek udzielanych przez gminę, o ile
odrębne przepisy nie stanowią inaczej.
9) Odsetki od nieterminowo przekazanych należności
stanowiących dochody gminy.
10)Odsetki od środków finansowych gromadzonych na
rachunkach bankowych gminy, o ile odrębne przepisy
nie stanowią inaczej.
11)Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu
terytorialnego.
12)Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów.”
8) W § 76 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„ ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)”.
9) W załączniku nr 2 do Statutu Gminy Gręboszów stanowiącym Regulamin Rady Gminy Gręboszów w § 23
ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„ Bezwzględna większość głosów oznacza co najmniej
o jeden głos więcej od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów, to znaczy przeciwnych i wstrzymujących
się.”
10) Załącznik nr 4 do Statutu Gminy Gręboszów stanowiący Wykaz Jednostek Organizacyjnych Gminy Gręboszów otrzymuje brzmienie:
1) ,,Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gręboszowie.
2) Publiczne Przedszkole w Gręboszowie.
3) Szkoła Podstawowa im. mjr. Henryka Sucharskiego
w Gręboszowie.
4) Publiczne Gimnazjum im. Stefanii Łąckiej w Woli
Żelichowskiej.
5) Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny obsługi Szkół i Przedszkoli w Gręboszowie.
6) Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie.
7) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Greboszowie.
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8) Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Wsparcia
Dziennego w Gręboszowie.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.

Poz. 1517,1522

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów
Wiesław Wytrwał

1517
1521
1517

1522
1522

UCHWAŁA NR VI/ 26/2011
RADY GMINY MICHAŁOWICE
z dnia 31 marca 2011 r.
w sprawie: poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa,
wyznaczenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) w związku z art. 6 b
ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j.
Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zm.), art. 6 ust. 12
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych ( t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.),
art. 6 ust.8 ustawy z dnia 30 października 2002 r.
o podatku leśnym ( Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682 ze
zm.) i art. 47 § 4a – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) Rada Gminy
Michałowice uchwala co następuje:
§ 1. 1. Zarządza się pobór podatku rolnego, leśnego
i od nieruchomości od osób fizycznych z terenu poszczególnych sołectw Gminy Michałowice w drodze
inkasa.
2. Wyznacza się inkasentów do poboru podatku
rolnego, leśnego i od nieruchomości dla poszczególnych sołectw zgodnie z wykazem - zał. nr 1 do niniejszej
uchwały.
§ 2. 1. Na pobraną opłatę inkasenci wydają pokwitowanie z kwitariusza przychodowego K-103/s.
2. Inkasenci zobowiązani są do wpłaty pobranej
kwoty podatku na rachunek bankowy Urzędu Gminy
1517

Michałowice w terminie do trzech dni po dniu, w którym
zgodnie z przepisami prawa wpłata powinna nastąpić.
§ 3. 1. Wyznaczeni inkasenci zobowiązani są do złożenia oświadczenia o odpowiedzialności materialnej za
pobrane, a niewpłacone w terminie podatki.
2. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 8 % od pobranych należności podatkowych.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§ 6. Traci moc uchwała Nr XL/350/2005 Rady Gminy
Michałowice z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie: poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego
i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady:
Adam Bubka
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Załącznik
do uchwały Nr VI/ 26/2011
Rady Gminy Michałowice
z dnia 31 marca 2011 r.

Wykaz inkasentów podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Imię i nazwisko
Robert
Elżbieta
Jan
Jan
Alicja
Marian
Anna
Marek
Ewa
Maria
Dorota
Teresa
Marian
Lucjan
Krystyna
Zbigniew
Adam
Dariusz
Teresa

Sołectwo
Michałowice I
Michałowice II
Michałowice III
Górna Wieś
Kozierów
Wola Więcławska i Firlejów
Zagórzyce Dworskie i Zagórzyce Stare
Sieborowice
Pielgrzymowice
Więcławice Dworskie i Więcławice Stare
Masłomiąca
Młodziejowice
Zdzięsławice
Wilczkowice
Zerwana
Kończyce
Książniczki
Raciborowice
Prawda

Kaim
Zębala
Kośnik
Kuchta
Bednarczyk
Chmielowski
Korfel
Dukat
Krawczyk
Calik
Dąbrowska
Zębala
Baran
Sarna
Zielińska
Jamróz
Jurek
Poznański
Sikora

Przewodniczący Rady:
Adam Bubka
1522

1523
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UCHWAŁA NR VII/53/2011
RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE
z dnia 28 marca 2011 r.
w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego w drodze inkasa
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6
ust. 12 i art. 19 pkt 2 ustawy z dnia12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U.
z 2010r. Nr 95 poz 613 z późn. zm.), art. 6b ustawy z dnia
15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity
Dz.U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.), art. 6
ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku
leśnym (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.),
art. 47 §4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja
podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60
z późn. zm.) Rada Miejska w Miechowie uchwala
co następuje:
§ 1. Zarządza się na terenie sołectw wchodzących
w skład Gminy Miechów pobór podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych
w drodze inkasa.
§ 2. Na inkasentów podatków o których mowa
w § 1 wyznacza się osoby wymienione w załączniku nr 1
do niniejszej uchwały.
§ 3.

1) Dowodem pobrania podatku rolnego, leśnego i od
nieruchomości są odpowiednie druki ścisłego zarachowania opatrzone stemplem organu podatkowego,
w które inkasent winien zaopatrzyć się w Urzędzie
Gminy i Miasta w Miechowie.
2) Inkasent wpłaca pobraną gotówkę na aktualny rachunek bankowy Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie,
najpóźniej następnego dnia po ostatnim dniu, w którym zgodnie z przepisami prawa podatkowego wpłata
podatku powinna nastąpić.
3) Jeżeli termin, o którym mowa w pkt 2, przypada na
dzień wolny od pracy, wówczas termin ten ulega
przesunięciu na pierwszy dzień roboczy.
4) Inkasenci rozliczają się z druków ścisłego zarachowania, o których mowa w pkt 1, w Urzędzie Gminy i Miasta w Miechowie w terminach określonych w pkt.2.
5) W przypadku nieterminowego rozliczenia się z pobranych kwot, o których mowa w pkt. 2 inkasentom nalicza
się odsetki od zaległości podatkowych, określonych
i ogłaszanych zgodnie z właściwymi przepisami prawa.
§ 4. 1. Traci moc Uchwała Nr VI/37/07 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 28 lutego 2007r. w sprawie
powołania inkasenta podatku rolnego, leśnego i od
nieruchomości. ,
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2. Traci moc Uchwała Nr VII/62/07 Rady Miejskiej
w Miechowie z dnia 30 marca 2007r w sprawie powołania inkasenta podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.,
3. Traci moc Uchwała Nr XXI/225/08 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 25 września 2008r w sprawie
powołania inkasenta podatku rolnego, leśnego i od
nieruchomości.

Poz. 1517,1523

§ 5. Wykonanie uchwały powierza sie Burmistrzowi
Gminy i Miasta Miechów
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Miechowie:
Jerzy Muszyński

1517

Załącznik
do uchwały Nr VII/53/2011
Rady Miejskiej w Miechowie
z dnia 28 marca 2011 r.
Wykaz inkasentów
Lp.
1

Biskupice

Nazwa wsi

Nazwisko i imię inkasenta
Wójtowicz Józef

2

Bukowska Wola

Gajos Małgorzata

3

Brzuchania

Podyma Jan

4

Celiny Przesławickie

Jamroży Andrzej

5

Dziewięcioły

Szewczyk Antoni

6

Falniów

Gajos Krzysztof

7

Falniów Wysiołek

Micuła Piotr

8

Glinica

Rogalska Katarzyna

9

Jaksice

Pawlik Stanisław

10

Kalina Lisiniec

Roch Marek

11

Kalina Mała

Sławomir Bogacz

12

Kalina Rędziny

Kucharz Janusz

13

Kamieńczyce

Krawiec Marek

14

Komorów

Pycia Zbigniew

15

Nasiechowice

Koziara Jerzy

16

Parkoszowice

Świeczek Janusz

17

Podmiejska Wola

Zaich Tadeusz

18

Pojałowice

Manterys Elżbieta

19

Podleśna Wola

Pietras Bogusław

20

Poradów

Wilk Kryspin

21

Przesławice

Szarek Adam

22

Pstroszyce Pierwsze

Krzywda Mirosława

23

Pstroszyce Drugie

Ordys Dariusz

24

Siedliska

Król Marek

25

Sławice

Motyka Stanisław

26

Strzeżów Pierwszy

Szostak Franciszek

27

Strzeżów Drugi

Soczówka Tadeusz

28

Szczepanowie

Sewioł Jolanta

29

Widnica

Regucki Andrzej

30

Wielki Dół

Bzdela Tadeusz

31

Wymysłów

Kozioł Andrzej

32

Zagorzyce

Szczepa Stanisław

33

Zapustka

Motyka Adam
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Włudarz Andrzej
Przewodniczący Rady Miejskiej w Miechowie:
Jerzy Muszyński
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UCHWAŁA NR VII/57/2011
RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE
z dnia 28 marca 2011 r.
w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXVI/386/2010 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 27 stycznia 2010 r. dotyczącej
szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy
Miechów oraz jej jednostek organizacyjnych, mających charakter cywilnoprawny oraz wskazania organów do tego
uprawnionych
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. zmianami) oraz art. 59 ust.1, 2
i 3, art. 60 i art. 61 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z 2009 r.)
Rada Miejska w Miechowie uchwala co następuje:
§ 1.
W uchwale Nr XXXVI/386/2010 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 27 stycznia 2010 r. § 3 ust. 1 pkt b otrzymuje brzmienie:

§ 2.
Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy
i Miasta Miechów.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.

b) Burmistrz Gminy i Miasta Miechów po uzyskaniu
pozytywnej opinii Komisji Budżetu Gminy i Mienia Komunalnego – jeżeli kwota wierzytelności przekracza
5 000 zł, a nie przekracza kwoty 10 000 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Miechowie:
Jerzy Muszyński

1517
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1525
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UCHWAŁA NR VI/28/11
RADY GMINY SŁOPNICE
z dnia 31 marca 2011 r.
w sprawie zmian w budżecie i w uchwale budżetowej Gminy Słopnice na 2011 rok.
Działając w oparciu o art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(j.t. z 2001 r. Dz.U., Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi
zmianami) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U.
z 2009 r., Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy Słopnice
uchwala co następuje:
§ 1. W uchwale budżetowej na 2011 rok Rady Gminy Słopnice nr IV/14/10 z dnia 30 grudnia 2010 roku § 11
otrzymuje nowe brzmienie:
„§ 11. W zakresie wykonania budżetu na 2011 r, upoważnia się Wójta Gminy do:
1) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek
w kwotach określonych w § 10,
2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych
środków budżetowych na rachunkach w innych bankach
niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy,
3) zaciągania w 2011 roku kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu do maksymalnej wysokości 2 000 000,00 złotych.
4) udzielenia poręczeń i pożyczek do kwoty 100 000,00 złotych."
§ 2. 1. Zwieksza się dochody budżetowe na rok
2011 o kwotę 93.162 złotych w tym: dochody bieżące
w kwocie: 93.162 złote, zgodnie z załącznikiem nr 1.
1517

2. Zwiększa się wydatki budżetowe na rok 2011
o kwotę 93.162 złote w tym:
a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej
kwocie 4.856 złotych, z czego:
wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych w kwocie 4.856 złotych,
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie
88.306 złotych,
c) zwiększa się wydatki majątkowe finansowane
z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1
pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach
publicznych w kwocie 25.000 złotych
- zgodnie z załącznikiem nr 2.
§ 3. Deficyt budżetowy po przeprowadzonych
zmianach wynosi 2.149.960,63 złotych. Źródłem pokrycia deficytu jest kredyt bankowy.
§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy
Słopnice.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Słopnice.
Przewodniczący Rady Gminy Słopnice
mgr inż. Józef Filipiak
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Załącznik nr 1
do uchwały Nr VI/28/11
Rady Gminy Słopnice
z dnia 31 marca 2011 r.
DOCHODY BUDŻETOWE
Dz.
758

Rozdz.

§

75801
W tym:
2920
854
85415
W tym:
2030

Nazwa
RÓŻNE ROZLICZENIA
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego
Dochody bieżące:
Subwencje ogólne z budżetu państwa
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Pomoc materialna dla uczniów
Dochody bieżące:
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

RAZEM:
Dochody bieżące

Zmniejszenie
0,00

Zwiększenie
4 856,00

0,00

4 856,00

0,00

4 856,00
4 856,00
88 306,00
88 306,00
88 306,00

0,00
0,00
0,00

88 306,00
0,00
0,00

93 162,00
93 162,00

Przewodniczący Rady Gminy Słopnice
mgr inż. Józef Filipiak
Załącznik nr 2
do uchwały Nr VI/28/11
Rady Gminy Słopnice
z dnia 31 marca 2011 r.
WYDATKI BUDŻETOWE
Dz.
010

Rozdz.

1.

Nazwa
Rolnictwo i łowiectwo
Infrastruktura wodociąowa i sanitacyjna wsi
Wydatki majątkowe
inwestycje i zakupy inwestycyjne
OŚWIATA I WYCHOWANIE
Szkoły podstawowe
Wydatki majątkowe
inwestycje i zakupy inwestycyjne
na programy finansowane z udziałem środków o których
mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Pozostała działalność
Wydatki bieżące
wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Pomoc materialna dla uczniów
Wydatki bieżące
świadczenia na rzecz osób fizycznych
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Wydatki majątkowe
inwestycje i zakupy inwestycyjne

1

Wydatki bieżące
wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:

01010
1.
801
80101
1.
w tym:
80195
1
1.2
854
85415
3
900
90001

RAZEM:

Zmniejszenie
0,00
0,00
0,00
0,00
25 000,00
25 000,00
25 000,00
25 000,00

Zwiększenie
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
29 856,00
25 000,00
25 000,00
25 000,00
25 000,00

0,00
0,00
0,00

4 856,00
4 856,00
4 856,00

0,00

4 856,00

0,00
0,00
0,00

88 306,00
88 306,00
88 306,00
88 306,00
0,00
0,00

100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
125 000,00
0,00
0,00

218 162,00
93 162,00
4 856,00
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wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
świadczenia na rzecz osób fizycznych
Wydatki majątkowe
inwestycje i zakupy inwestycyjne
na programy finansowane z udziałem środków o których
mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

RAZEM:

0,00

4 856,00

0,00
125 000,00
125 000,00

88 306,00
125 000,00
125 000,00
25 000,00

125 000,00

218 162,00

Przewodniczący Rady Gminy Słopnice
mgr inż. Józef Filipiak
1525

1526
1526

UCHWAŁA NR NR VI/36/2011
RADY GMINY TYMBARK
z dnia 28 marca 2011 r.
w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenie inkasentów
i wynagrodzenia za inkaso
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust.1
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 związku z art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r o podatku rolnym (tj. Dz.U. z 2006 r, Nr 136,
poz. 969 ze zm.) art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 r Nr 200,
poz. 1682 ze zm.) art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity:
Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, z późn. zm. ), art. 4
ust 1 i art. 13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych
aktów prawnych ( Dz. U. z 2000 r, Nr 62, poz. 718 z późn.
zm.) Rada Gminy Tymbark uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Zarządza się pobór podatku rolnego, leśnego
i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa.
2. Na inkasentów wyznacza się sołtysów wsi : 1) sołectwo Tymbark - Andrzej Ligas 2) sołectwo Podłopień Stanisław Puchała 3) sołectwo Piekiełko - Zofia Jeż
4) sołectwo Zamieście - Marian Rybka 5) sołectwo Zawadka - Maria Łabuz

w Tymbarku, podatków pobranych w sołectwach: Tymbark, Zamieście, Podłopień, Piekiełko, Zawadka. 2. Całość zainkasowanych kwot z tytułu podatku rolnego,
leśnego oraz nieruchomości należy przekazać do kasy
Urzędu Gminy w terminie do dnia 18-tego , miesiąca
płatności rat podatku .
§ 3. Traci moc Uchwała Nr XI/59/07 Rady Gminy
Tymbark z dnia 28 czerwca 2007 r w sprawie w sprawie
poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
w drodze
inkasa
oraz
określenie
inkasentów
i wynagrodzenia za inkaso oraz Uchwała Nr XXI/133/08
Rady Gminy Tymbark z dnia 23 lipca 2008 r w sprawie
zmian w Uchwale Nr XI/59/07 Rady Gminy Tymbark
z dnia 28 czerwca 2007 r.
§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
mgr Marian Zimirski

§ 2. 1. Ustala się wynagrodzenie prowizyjne inkasenta w wysokości 5 % od sumy zainkasowanych
i terminowo przekazanych do kasy Urzędu Gminy
1517

1526

1527
1527

UCHWAŁA NR VI/39/11
RADY MIEJSKIEJ W ŻABNIE
z dnia 17 marca 2011 r.
w sprawie nadania imienia „Rodzin Męcińskich i Zborowskich” Publicznemu Gimnazjum w Łęgu Tarnowskim
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 § 1 ust. 3 załącznika
nr 3 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 21 maja 2001 r w sprawie ramowych statutów
publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U.
z 2001 r. nr 61 poz. 624 z późn. zm.) na wniosek Rady
Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego Rada Miejska w Żabnie uchwala co następuje:
§ 1. Nadaje się imię „Rodzin Męcińskich i Zborowskich” Publicznemu Gimnazjum w Łęgu Tarnowskim .

§ 2. Pełna nazwa szkoły brzmi Publiczne Gimnazjum im. „Rodzin Męcińskich i Zborowskich” w Łęgu
Tarnowskim.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Żabna i Dyrektorowi Publicznemu Gimnazjum w Łęgu
Tarnowskim.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
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Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Krzysztof Wójcik
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UCHWAŁA NR VI/41/11
RADY MIEJSKIEJ W ŻABNIE
z dnia 17 marca 2011 r.
w sprawie nadania Statutu Miejsko - Gminnemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Żabnie.
Na podstawie art.18 ust 1 i ust.2 pkt 15, art.40 ust. 2
pkt 2 i art.41 ust 1. ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz.1591, z późniejszymi zmianami) w związku z art.6
ust 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce
komunalnej (Dz.U. z 1997r. Nr 9 poz. 43, z późniejszymi
zmianami) oraz art. 14, 15 i 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 157, poz. 1240, z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Żabnie uchwala, co następuje:
§ 1. Nadaje się Statut Miejsko - Gminnemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Żabnie w brzmieniu
załącznika do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchyla się uchwałę Nr V/30/11 Rady Miejskiej
w Żabnie z dnia 3 lutego 2011r w sprawie nadania Sta-

tutu Miejsko - Gminnemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Żabnie.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Żabna i Kierownikowi Miejsko - Gminnego Zakładu
Gospodarki Komunalnej.
§ 4. Traci moc uchwała Nr XL/439/06 Rady Miejskiej
w Żabnie z dnia 10 lipca 2006r. w sprawie nadania statutu Miejsko - Gminnemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Żabnie ogłoszona w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego Nr 834 poz. 5035.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Krzysztof Wójcik
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Załącznik
do uchwały Nr VI/41/11
Rady Miejskiej w Żabnie
z dnia 17 marca 2011 r.
STATUT Miejsko - Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej
Rozdział 1
Postanowienia ogólne.
§ 1. Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żabnie działa jako samorządowy zakład budżetowy na podstawie:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami),
2) ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce
komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9 poz. 43 z późniejszymi zmianami ),
3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami ),
4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia
2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki
finansowej jednostek budżetowych i samorządowych
zakładów budżetowych ( Dz. U. Nr 241, poz. 1616),
5) niniejszego Statutu,
6) pozostałych przepisów dotyczących jego działania
§ 2. 1. Siedzibą Miejsko-Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej jest miasto Żabno
2. Obszarem działania Zakładu jest teren całego
Kraju
§ 3. 1. Zakład jest samorządowym zakładem budżetowym Gminy Żabno w rozumieniu art. 15 ustawy
z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 157 poz.1240 z późniejszymi zmianami ),

2. Zakład nie posiada osobowości prawnej.
Rozdział 2
Przedmiot działania Zakładu.
§ 4. Przedmiotem działania Zakładu jest:
1) utrzymanie czystości ulic, placów, chodników i przystanków komunikacji publicznej na terenie Gminy,
2) wywóz nieczystości stałych i płynnych,
3) zbiórka odpadów komunalnych, oraz wywóz odpadów
komunalnych
4) selektywna zbiórka odpadów komunalnych i ich zagospodarowanie przez odzysk,
5) koszenie poboczy dróg i terenów zielonych,
6) utrzymanie i rozbudowa zieleni na terenie Gminy, oraz
zadrzewianie,
7) utrzymanie cmentarzy komunalnych,
8) budowa i remont dróg, ulic, placów, chodników,
9) produkcja elementów betonowych,
10)zarządzanie budynkami i lokalami komunalnymi
stanowiącymi własność Gminy Żabno ,
11)prowadzenie spraw związanych z najmem lokali
użytkowych i mieszkalnych na terenie Gminy ,
12)utrzymanie i konserwacja rowów, przepustów, obiektów mostowych,
13)zimowe utrzymanie dróg,
14)bieżące remonty i konserwacja budynków i budowli
komunalnych,
15)oznakowanie pionowe i poziome na drogach gminnych,
Rozdział 3

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 190
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Organizacja Zakładu.
§ 5. Uprawnienia do kontroli i oceny działalności
Zakładu posiada Rada Miejska i Burmistrz Żabna.
§ 6. Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej prowadzi swoją działalność na zasadach umożliwiających pokrycie kosztów z osiąganych przychodów.
§ 7. 1. Miejsko Gminnym Zakładem gospodarki
Komunalnej zarządza Kierownik.
2. Kierownika zatrudnia i zwalnia Burmistrz Żabna
3. Kierownik zarządza Zakładem i reprezentuje go
na zewnątrz
4. Kierownik Zakładu podejmuje decyzje samodzielnie działając zgodnie z prawem i prawomocnymi
decyzjami Organów Gminy Żabno.
5. Głównego Księgowego powołuje Kierownik Zakładu
§ 8. Szczegółową wewnętrzną organizację i zasady
funkcjonowania Zakładu określa Regulamin Organizacyjny Zakładu opracowany przez Kierownika Zakładu.
Rozdział 4
Przedstawicielstwo Zakładu.
§ 9. 1. Do dokonywania czynności prawnych
w imieniu Zakładu upoważnieni są łącznie Kierownik
i Główny Księgowy .
2. Główny Księgowy i pełnomocnicy działają
w granicach ich umocowania.
3. Pełnomocników ustanawia i odwołuje Kierownik .
4. Udzielenie pełnomocnictwa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności
Rozdział 5
Zasady gospodarki finansowej .
§ 10. 1. Podstawą gospodarki finansowej Zakładu
jest roczny plan finansowy obejmujący przychody
w tym dotacje z budżetu, koszty i inne obciążenia, stan
środków obrotowych, stan należności i zobowiązań na
początku i końcu okresu oraz rozliczenia z budżetem
2. Zakład prowadzi działalność w oparciu o zasady
racjonalnej gospodarki, samofinansowania oraz rachunku ekonomicznego.
3. Zakład może otrzymywać z Budżetu Gminy :
a) dotacje przedmiotowe ,
b) dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji.
4. W zakresie określonym w odrębnych ustawach
Zakład może otrzymywać dotację podmiotową.
5. Plan finansowy opracowuje Kierownik Zakładu.
6. Plan finansowy Zakładu powinien uwzględnić
możliwości i warunki działania Zakładu, interesy społeczności Gminy oraz zakres rzeczowy planowany do
realizacji w danym roku budżetowym.
7. W planie finansowym Zakładu wyodrębnia się
w szczególności :
a) przychody własne,
b) dotacje z budżetu Gminy,
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c) wydatki na wynagrodzenia i składniki naliczone od
wynagrodzeń,
d) wydatki inwestycyjne
8. Ujęte w rocznym planie finansowym Zakładu
przychody – stanowiące prognozy ich wielkości oraz
wydatki – mogą w ciągu roku ulec zmianie jeżeli :
a) zrealizowano przychody wyższe od prognozowanych,
b) zmiana wydatków nie spowoduje zwiększenia dotacji z budżetem Gminy oraz nie zmniejszy wielkości planowanych wpłat do budżetu. W planie finansowym Zakładu budżetowego mogą być dokonywane zmiany w ciągu roku w przypadku realizowania wyższych od planowanych przychodów
i kosztów, pod warunkiem że nie spowoduje to
zmniejszenia wpłat do budżetu ani zwiększenia dotacji z budżetu.
9. Inne niż wymienione w ust. 8 zmiany planu finansowego mogą być dokonywane tylko po uprzednim
wprowadzeniu zmian w budżecie Gminy Żabno .
10. Zakład posiada odrębny rachunek bankowy .
11. Umowy cywilnoprawne są podstawą stosunków prawnych między Zakładem, a innymi jednostkami
organizacyjnymi i osobami fizycznymi wynikającymi
z zakresu i przedmiotu działania Zakładu .
12. Za usługi świadczone na rzecz Gminy Żabno
Zakład nie nalicza zysku.
13. Źródła przychodów stanowią środki uzyskane
z działalności własnej oraz dotacji celowej
14. Zakład pokrywa koszty działalności przychodami własnymi uzyskiwanymi z prowadzonej działalności określonej w § 4 niniejszego Statutu.
15. Zaliczkowe wpłaty do budżetu nadwyżek środków obrotowych zakładu są przekazywane do budżetu
co kwartał w terminie 20 dni po zakończeniu kwartału,
a za IV kwartał – zaliczkowo, w terminie do dnia
20 grudnia roku budżetowego. Zaliczkowa wpłata do
budżetu wynosi ¼ planowanych wpłat do budżetu. Zakład
budżetowy planuje jako wpłatę do budżetu różnicę między
sumą planowanych przychodów, powiększonych o planowany stan środków obrotowych na początek roku, a sumą
planowanych wydatków, powiększonych o planowany
stan środków obrotowych na koniec roku.
16. W terminie 15 dni od złożenia rocznego sprawozdania finansowego (bilansu) zakład budżetowy
wpłaca do budżetu różnicę między faktycznym a planowanym stanem środków obrotowych na koniec roku.
17. Faktyczny stan środków obrotowych zakładu
budżetowego na koniec roku ustala się jako różnicę
między sumą stanu środków obrotowych na początku
roku i przychodów należnych związanych z prowadzoną
działalnością a sumą opłaconych kosztów, zobowiązań
i nieponiesionych wydatków na inwestycje finansowane
ze środków własnych, ujętych w zatwierdzonym planie
finansowym zakładu budżetowego. Przy czym dotacje
celowe udzielone z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji nie mogą być
wykorzystywane na inne cele; dotacje te, w części
w jakiej nie zostały wykorzystane w roku budżetowym,
podlegają zwrotowi do budżetu .
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§ 11. 1. Zakład prowadzi rzetelną rachunkowość
oraz sporządza obowiązującą sprawozdawczość finansową na zasadach określonych w ustawie: o rachunkowości ustawie o finansach publicznych oraz wydanych
na ich podstawie przepisach wykonawczych, z uwzględnieniem postanowień uchwały budżetowych Rady Miejskiej Żabno na dany rok budżetowy.

i rodzaje działalności socjalnej określa Kierownik Zakładu w regulaminie , z uwzględnieniem przepisów wykonawczych wydanych na podstawie ustawy , o której
mowa w ust. 1.

2. Główny Księgowy Zakładu odpowiada za :

§ 13. Statut Zakładu może być zmieniony wyłącznie
w trybie właściwym do jego uchwalenia

a) prawidłowe , odrębne prowadzenie rachunkowości
Zakładu,
b) za całokształt gospodarki finansowej,
c) roczną i okresową sprawozdawczość budżetową ,
d) prawidłowość rozliczeń finansowych z tytułu podatków, opłat, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych,
e) wstępną kontrolę kompletności i rzetelności dokumentów finansowych
§ 12. 1. Zakład tworzy fundusz socjalny zgodnie
z ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu
świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. nr 70 poz.335
z późniejszymi zmianami ) .

Rozdział 6
Postanowienia końcowe.

§ 14. Kompetencje Zakładu nie mogą naruszać
ustawowych i statutowych uprawnień Gminy Żabno
i innych jednostek organizacyjnych Gminy.
§ 15. Burmistrz dokonuje oceny działalności Zakładu i pracy Kierownika Zakładu.
§ 16. Zakład gospodaruje mieniem komunalnym
Gminy Żabno, w które został wyposażony.
§ 17. W sprawach nieuregulowanych niniejszym
Statutem mają zastosowanie aktualnie obowiązujące
przepisy prawne.
Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Krzysztof Wójcik

2. Zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowych z funduszu socjalnego oraz zasady
przeznaczania środków funduszu na poszczególne cele
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ANEKS
WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO
z dnia 15 marca 2011 r.
do porozumienia w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów
i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Pleśna, zawartego w dniu 21 maja 2007 r., pomiędzy:
Panem Maciejem Klimą – Wojewodą Małopolskim, a Gminą Pleśna, reprezentowaną przez Wójta Gminy Pleśna,
Pana Wiesława Zimowskiego.
Zawarty w dniu 15.03.2011 r. pomiędzy:
1.
2.

Panem Stanisławem Kracikiem – Wojewodą
Małopolskim, zwanym dalej „Wojewodą Małopolskim”,
Gminą Pleśna, zwaną w treści Porozumienia
„Gminą”, reprezentowaną przez Wójta Gminy
Pleśna, Pana Stanisława Burnata.

Na podstawie 20 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o
wojewodzie i administracji rządowej w województwie
(Dz. U. Nr 31, poz. 206), art. 8 ust. 2 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.). art. 6
ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 1933 roku o grobach
i cmentarzach wojennych (Dz. U. Nr 39, poz. 311 z późn.
zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz w związku
z uchwałą Rady Gminy Pleśna Nr VIII/52/07 z dnia
13 kwietnia 2007 r., w sprawie upoważnienia Wójta
Gminy do zawarcia porozumienia z Wojewodą Małopolskim, Wojewoda Małopolski i Wójt Gminy Pleśna
wprowadzają następujące zmiany do Porozumienia:
1529

§ 1. W § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„Termin zakończenia zadania i rozliczenia przez Gminę
środków wykorzystanych na remonty i konserwacje
grobów i cmentarzy wojennych upływa z dniem 31 października każdego roku.”.
§ 2. W § 2 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„W roku 2011 Gmina otrzymuje dotację w wysokości
12 000 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych), przeznaczoną na kontynuację remontu cmentarza wojennego nr
173, obejmującą:
- remont kolumn oraz gontowego dachu kaplicy
- konserwacja elementów kamiennych oraz marmurowych,
- remont tablic inskrypcyjnych.”.
§ 3. Pozostałe postanowienia Porozumienia nie ulegają zmianie.
§ 4. Aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron.
Wójt:
Stanisław Burnat

Wojewoda Małopolski:
Stanisław Kracik
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ANEKS
WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO
z dnia 31 marca 2011 r.
do Porozumienia z dnia 12.07.2007 r. zawartego pomiędzy: Panem Maciejem Klimą – Wojewodą Małopolskim
a Gminą Miejską Kraków reprezentowaną przez Prezydenta Krakowa, Pana Jacka Majchrowskiego w sprawie
powierzenia zadań należących do administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych,
znajdujących się na terenie Gminy Miejskiej Kraków
zawarty w dniu 31.03.2011 r. pomiędzy:
1. Panem Stanisławem Kracikiem – Wojewodą Małopolskim, zwanym dalej „Wojewodą Małopolskim”,
2. Gminą Miejską Kraków, zwaną w treści Porozumienia „Gminą”, reprezentowaną przez Prezydenta
Miasta Krakowa, Pana Jacka Majchrowskiego.
Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia
2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206), art. 8 ust. 2
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.). art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 1933 roku
o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. Nr 39,
poz. 311 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,
poz. 1240) oraz w związku z uchwałą Rady Miasta
Krakowa nr XVI/190/07 z dnia 13 czerwca 2007 r.
w sprawie zawierania porozumień dotyczących wykorzystania środków przyznawanych na utrzymanie
oraz remonty cmentarzy i grobów wojennych położonych na terenie Miasta Krakowa oraz udzielenia
pełnomocnictwa Prezydentowi Miasta Krakowa, Wojewoda Małopolski i Prezydent Miasta Krakowa
wprowadzają następujące zmiany do Porozumienia:
§ 1. 1.W § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
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„Wojewoda Małopolski przeznacza w 2011 r. kwotę
w wysokości 60 000 zł (słownie sześćdziesiąt tysięcy
złotych).
1) Kwota przeznaczona na finansowanie bieżącego
utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy – 20 000 zł,
2) Kwota przeznaczona na remont kwatery wojennej z lat
1914 - 1920 na Cmentarzu Rakowickim – 40 000 zł”.
§ 2. W § ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„Termin zakończenia zadania i rozliczenia przez Gminę
środków wykorzystanych bieżącego utrzymania oraz
remonty i konserwacje grobów i cmentarzy wojennych
upływa z dniem 31 października każdego roku.”.
§ 3. Pozostałe postanowienia Porozumienia nie ulegają zmianie.
§ 4. Aneks sporządzono w czterech w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron.
§ 5. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.
Z up. Prezydenta miasta:
Zastępca Prezydenta
Miasta Krakowa:
Tadeusz Trzmiel

Wojewoda Małopolski:
Stanisław Kracik
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OGŁOSZENIE NR 1/WGM/2011
BURMISTRZA MIASTA ZAKOPANE
z dnia 31 marca 2011 r.
w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego
zasobu mieszkaniowego
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Burmistrz Miasta Zakopane
Janusz Majcher
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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: (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
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