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TREŅĆ:
Poz.:
UCHWAŁA ZARZĄDU POWI ATU:
1536

–

Zarządu Powiatu Myņlenickiego z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie dokonania
zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2011.

10261

UCHWAŁY RAD POWIATÓW:
1537

–

Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu Powiatu Chrzanowskiego na 2011 r.

10262

UCHWAŁY RAD GMIN:
1538

1539

1540
1541

1542

–

–

–
–

–

Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta Bukowno na rok 2011 Nr IV/14/2011 Rady Miejskiej
w Bukownie z dnia 26.01.2011 r.

10273

Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania osobom fizycznym dotacji celowej z budżetu Miasta Bukowno na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła c.o.”

10279

Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie poboru inkasa
podatków lokalnych oraz okreņlenia wysokoņci wynagrodzenia za inkaso

10281

Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie w sprawie
szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty
spłaty należnoņci pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy –
Ordynacja podatkowa

10282

Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie regulaminu
udzielania dotacji z budżetu gminy na podłączenie budynków do kanalizacji
sanitarnej na terenie Gminy Mszana Dolna.

10284

1536
1536

UCHWAŁA NR 96/2011
ZARZĄDU POWIATU MYŅLENICKIEGO
z dnia 23 marca 2011 r.
w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budŊetowych na rok 2011.
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 Myņlenickiego na rok 2011 Nr III/26/2010 Rady Powiatu
Myņlenickiego z dnia 30 grudnia 2010r. (Dz. Urz. Woj.
Małop. z 2011r. Nr 70, poz. 548 z późn. zm.) uchwala się,
co następuje:

§ 1.
1. Dokonuje się następujących zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2011 w dziale 600 –
TRANSPORT I ŁĄCZNOŅĆ, rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe, w dziale 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA, rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne,
w dziale 801 – OŅWIATA I WYCHOWANIE, rozdział
80120 - Licea ogólnokształcące, rozdział 80130 - Szkoły zawodowe:
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Poz. 1536,1537

Zmiany w planie wydatków budżetowych na rok 2011:
Dział

Rozdział

600
60014

WYSZCZEGÓLNIENIE

Zwiększenia
w złotych
13 530
13 530

TRANSPORT I ŁĄCZNOŅĆ
Drogi publiczne powiatowe
W tym:

Zmniejszenia
w złotych
13 530
13 530

I. wydatki bieŊące, w tym:

13 530
13 530

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

II. wydatki majątkowe, w tym:
754
75412

(1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŉAROWA
Ochotnicze straŊe poŊarne
W tym:

13 530
13 530
13 530
15 000

15 000

15 000

15 000

I. wydatki bieŊące, w tym:

15 000
15 000

(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące

II. wydatki majątkowe, w tym:
801
80120

(1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne
OŅWIATA I WYCHOWANIE
Licea ogólnokształcące
W tym:

I. wydatki bieŊące, 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
Szkoły zawodowe
W tym:

I. wydatki bieŊące, 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.

15 000
15 000
19 266
1 064

19 266
1 064

1 064
1 064

1 064
1 064
1 064

1 064
18 202

18 202

18 202
18 202

18 202
18 202
18 202

18 202

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

1536

1537
1537

UCHWAŁA NR VII/42/2011
RADY POWIATU CHRZANOWSKIEGO
z dnia 30 marca 2011 r.
w sprawie: wprowadzenia zmian do budŊetu Powiatu Chrzanowskiego na 2011 r.
Na podstawie art. 12 pkt. 5 i art. 51 ust. 1 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. nr 142 poz. 1592,
z późniejszymi zmianami) oraz art. 233 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
nr 157 poz. 1240, z późniejszymi zmianami), na wniosek Zarządu Powiatu Chrzanowskiego

Rada Powiatu Chrzanowskiego uchwala,
co następuje:
§ 1. Zmienia się plan dochodów na rok 2011,
zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Zmienia się plan wydatków na rok 2011,
zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.
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§ 3. Zmienia się plan finansowy zadań realizowanych na podstawie ustawy prawo ochrony ņrodowiska, jak w tabeli nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. Zmienia się plan przychodów i rozchodów
Powiatu Chrzanowskiego, jak w tabeli nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 5. Zmienia się plan dotacji udzielanych
z budżetu, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu Chrzanowskiego.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Poz. 1537
UZASADNIENIE
I. Wskazanie potrzeby i celu podjęcia uchwały
Aktualizacja budżetu Powiatu Chrzanowskiego
na 2011 rok, w związku z pismem Ministra Finansów nr ST4-4820/109/2011 z dnia 11.02.2011 r.
w sprawie rocznych kwot częņci subwencji ogólnej, planowanego udziału we wpływach
z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz
rocznych wpłatach do budżetu państwa oraz
wnioskami jednostek organizacyjnych.
II. Oczekiwane skutki społeczne po przyjęciu uchwały
Realizacja zadań własnych Powiatu.
III. Skutki finansowe uchwały i źródła ich pokrycia

Przewodniczący Rady
Andrzej Uryga

Zmienione dochody mają
w zmienionych wydatkach.

odzwierciedlenie

Przewodniczący Rady
Andrzej Uryga

Tabela nr 1
do uchwały Nr VII/42/2011
Rady Powiatu Chrzanowskiego
z dnia 30 marca 2011 r.
Zmiany w planie dochodów budŊetu na rok 2011
Dział

Treņć

2 493 351

Kwota
zmniejszenia
1 856 655

Gospodarka mieszkaniowa

15 000

-

Gospodarka gruntami i nieruchomoņciami

15 000

-

wpływy z różnych dochodów
w tym:
Starostwo Powiatowe w Chrzanowie

15 000

-

15 000

-

Działalnoņć usługowa

331 305

-

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

331 305

-

wpływy z różnych dochodów
w tym:
Starostwo Powiatowe w Chrzanowie

331 305

-

331 305

-

RóŊne rozliczenia

288 391

-

częņć oņwiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

288 391

-

subwencje ogólne z budżetu państwa
w tym:
Starostwo Powiatowe w Chrzanowie

288 391

-

288 391

-

1 143 386

1 141 386

DOCHODY BIEŉĄCE
700

710

758

801

Oņwiata i wychowanie

Kwota zwiększenia
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Licea ogólnokształcące

2 000

-

wpływy do budżetu pozostałoņci ņrodków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej
w tym:
Starostwo Powiatowe w Chrzanowie

2 000

-

2 000

-

Pozostała działalnoņć

1 141 386

1 141 386

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
w tym:
Starostwo Powiatowe w Chrzanowie

1 141 386

-

1 141 386

-

ņrodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
w tym:
Starostwo Powiatowe w Chrzanowie

-

1 141 386

-

1 141 386

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

715 269

715 269

Pozostała działalnoņć

715 269

715 269

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
w tym:
Starostwo Powiatowe w Chrzanowie

715 269

-

715 269

-

ņrodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
w tym:
Starostwo Powiatowe w Chrzanowie

-

715 269

-

715 269

OGÓŁEM

2 493 351

1 856 655

Przewodniczący Rady
Andrzej Uryga
Tabela Nr 2
do uchwały Nr VII/42/2011
Rady Powiatu Chrzanowskiego
z dnia 30 marca 2011 r.
Zmiany w planie wydatków budŊetu na rok 2011
Dział

Rozdział

Treņć

Kwota zwiększenia
560 391

Kwota zmniejszenia
146 300

Rolnictwo i łowiectwo

-

21 000

Melioracje wodne

-

18 000

WYDATKI BIEŉĄCE
010
01008
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wydatki bieżące
w tym:
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
a/ wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

-

18 000

-

18 000
18 000

Pozostała działalnoņć

-

3 000

wydatki bieżące
w tym:
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
a/ wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

-

3 000

-

3 000
3 000

Rybołówstwo i rybactwo

-

10 700

Pozostała działalnoņć

-

10 700

wydatki bieżące
w tym:
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
a/ wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

-

10 700

-

10 700
10 700

Transport i łącznoņć

30 000

-

Drogi publiczne powiatowe

30 000

-

wydatki bieżące
w tym:
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
a/ dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

30 000

-

30 000
30 000

-

Gospodarka mieszkaniowa

240 000

-

Gospodarka gruntami i nieruchomoņciami

240 000

-

wydatki bieżące
w tym:
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
a/ wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

240 000

-

240 000
240 000

-

Oņwiata i wychowanie

290 391

-

Licea ogólnokształcące

2 000

-

wydatki bieżące
w tym:
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
a/ wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

2 000

-

2 000

-

Pozostała działalnoņć

288 391

-

wydatki bieżące
w tym:

288 391

-
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1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
a/ wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
851
85111

900
90002

90008

90095

710
71014

801
80120

Poz. 1537
288 391
288 391

-

Ochrona zdrowia

-

50 000

Szpitale ogólne

-

50 000

wydatki bieżące
w tym:
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
a/ dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę
samorządu terytorialnego

-

50 000

-

50 000
50 000

Gospodarka komunalna i ochrona ņrodowiska

-

64 600

Gospodarka odpadami

-

5 500

wydatki bieżące
w tym:
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
a/ dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
b/ wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

-

5 500

-

5 500
5 000

-

500

Ochrona różnorodnoņci biologicznej i krajobrazu

-

3 000

wydatki bieżące
w tym:
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
a/ wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

-

3 000

-

3 000
3 000

Pozostała działalnoņć

-

56 100

wydatki bieżące
w tym:
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
a/ wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

-

56 100

-

56 100
56 100

WYDATKI MAJĄTKOWE

331 305

108 700

Działalnoņć usługowa

331 305

-

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

331 305

-

wydatki majątkowe
w tym:
1. inwestycje
2. zakupy inwestycyjne

331 305

-

200 000
131 305

-

Oņwiata i wychowanie

-

108 700

Licea ogólnokształcące

-

108 700
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wydatki majątkowe
w tym:
1. inwestycje

OGÓŁEM

-

108 700

-

108 700

891 696

255 000

Przewodniczący Rady
Andrzej Uryga
Tabela nr 3
do Uchwały Nr VII/42/2011
Rady Powiatu Chrzanowskiego
z dnia 30 marca 2011r.
PLAN FINANSOWY ZADAŃ REALIZOWANYCH
NA PODSTAWIE USTAWY PRAWO OCHRONY ŅRODOWISKA
DOCHODY
L.p.
1

Nazwa działu
źródło dochodu
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŅRODOWISKA

Dochody
kwota w zł
1 200 000

90019

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem ņrodków z opłat i kar za
korzystanie ze ņrodowiska

1 200 000

0690

wpływy z różnych opłat

1 200 000

Dział Rozdział
Paragraf
900

RAZEMDOCHODY:

1 200 000

WYDATKI
L.p.

Dział Rozdział

1

010
01008

01095

2

050
05095

Nazwa działu, rozdziału
rodzaj wydatku
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki kwota w zł
49 000

Melioracje wodne

32 000

wydatki bieżące
w tym:
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
a/ wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych

32 000

Pozostała działalnoņć

17 000

wydatki bieżące
w tym:
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
a/ wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych

17 000

RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

18 300

Pozostała działalnoņć

18 300

32 000
32 000

17 000
17 000
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wydatki bieżące
w tym:
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
a/ wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
3

4

TRANSPORT I ŁĄCZNOŅĆ

450 000

60014

Drogi publiczne powiatowe

450 000

wydatki bieżące
w tym:
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
a/ wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych

450 000

OŅWIATA I WYCHOWANIE

464 000

Licea ogólnokształcące

464 000

wydatki majątkowe
w tym:
1. wydatki inwestycyjne

464 000

OCHRONA ZDROWIA

50 000

Szpitale ogólne

50 000

wydatki bieżące
w tym:
1. dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki
zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego

50 000

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŅRODOWISKA

168 700

Gospodarka odpadami

32 000

wydatki bieżące
w tym:
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
a/ wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
2. dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

32 000

Ochrona różnorodnoņci biologicznej i krajobrazu

17 000

wydatki bieżące
w tym:
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
a/ wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych

17 000

Pozostała działalnoņć

119 700

wydatki bieżące
w tym:
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych

107 700

801

851
85111

6

18 300
18 300

600

80120

5

Poz. 1537

900
90002

90008

90095

450 000
450 000

464 000

50 000

2 000
2 000
30 000

17 000
17 000

107 700
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a/ wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych

107 700

wydatki majątkowe
w tym:
1. zakupy inwestycyjne

12 000
12 000

RAZEM WYDATKI:

1 200 000

Przewodniczący Rady
Andrzej Uryga
Tabela nr 4
do Uchwały Nr VII/42/2011
Rady Powiatu Chrzanowskiego
z dnia 30 marca 2011 r.
PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW POWIATU CHRZANOWSKIEGO
Lp.

Wyszczególnienie

PLAN

I

DOCHODY:

85 782 120

1

Dochody bieżące

77 437 120

2

Dochody majątkowe

8 345 000

II

WYDATKI:

96 048 120

1

Wydatki bieżące

75 720 712

2

Wydatki majątkowe

20 327 408

III

NADWYŉKA / DEFICYT

- 10 266 000

IV

FINANSOWANIE

10 266 000

1

Przychody budżetu ogółem

12 500 000

w tym:
a/ kredyty i pożyczki

2

12 500 000

b/ spłaty pożyczek udzielonych

-

c/ nadwyżka z lat ubiegłych

-

d/ papiery wartoņciowe

-

e/ obligacje jednostek samorządu terytorialnego

-

f/ prywatyzacja majątku

-

g/ inne źródła

-

Rozchody budżetu ogółem

2 234 000

w tym:
a/ spłaty kredytów i pożyczek

2 234 000

b/ pożyczki

-

c/ lokaty w bankach

-

d/ wykup papierów wartoņciowych

-

e/ wykup obligacji samorządowych

-

f/ inne cele

Przewodniczący Rady
Andrzej Uryga
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr VII/42/2011
Rady Powiatu Chrzanowskiego
z dnia 30 marca 2011 r.

Plan dotacji udzielanych z budŊetu
Nazwa

dla jednostek
sektora finansów publicznych

dla jednostek
spoza sektora
finansów
publicznych

TRANSPORT I ŁĄCZNOŅĆ

635 000

-

Drogi publiczne powiatowe

635 000

-

dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

605 000

-

1/ dla Gminy Alwernia

179 000

-

2/ dla Gminy Trzebinia

426 000

-

dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

30 000

-

1/ dla Powiatu Wadowickiego

30 000

-

OŅWIATA I WYCHOWANIE

-

520 000

Licea ogólnokształcące

-

520 000

dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki
systemu oņwiaty

-

520 000

1/ dla Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Libiążu

-

260 000

2/ dla Liceum Ogólnokształcącego w Trzebini

-

260 000

OCHRONA ZDROWIA

150 000

-

Szpitale ogólne

50 000

-

dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu
opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu
terytorialnego

50 000

-

1/ dla Szpitala Powiatowego w Chrzanowie

50 000

-

Programy polityki zdrowotnej

100 000

-

dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu
opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu
terytorialnego

100 000

-

1/ dla Szpitala Powiatowego w Chrzanowie

100 000

-

POMOC SPOŁECZNA

1 756 500

779 900

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

1 075 000

506 000

1. dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

1 040 000

-

1/ Powiat Wadowicki

38 400

-

Rozdział

Rodzaj wydatku
DOTACJE BIEŉĄCE

600
60014

801
80120

851
85111

85149

852
85201
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2/ Gmina Miejska Kraków

170 000

-

3/ Powiat Rzeszowski

140 000

-

4/ Gmina Miejska Nowy Sącz

231 000

-

5/ Powiat Tatrzański

38 400

-

6/ Powiat Nowotarski

25 200

-

7/ Powiat Lubaczowski

15 800

-

8/ Miasto Jaworzno

43 200

-

9/ Powiat Brzeski

48 000

-

10/ Powiat Krakowski

60 000

-

11/ Miasto Kielce

109 000

-

12/ Powiat Oņwięcimski

71 000

-

13/ Gmina Miejska Lublin

50 000

-

2. dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom

-

336 000

1/ dla Fundacji "Bliżej człowieka" w Rajsku

-

336 000

3. dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom
niezaliczanym do sektora finansów publicznych

-

170 000

1/ dla Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP Prowincja
Krakowska

-

4. dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

35 000

1/ dla Gminy Babice

35 000

-

-

Oņrodki wsparcia

438 240

273 900

1. dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

438 240

-

1/ dla Gminy Chrzanów
2. dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom

438 240
-

1/ dla Fundacji "Viribus Unitis" w Babicach

85204

170 000

273 900

-

273 900

Rodziny zastępcze

243 260

-

dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

243 260

-

1/ Gmina Miejska Kraków

43 480

-

2/ Powiat Limanowski

13 840

-

3/ Powiat Krakowski

27 983

-

4/ Powiat Proszowicki

28 500

-

5/ Powiat Brzozowski

39 530

-

6/ Powiat Pszczyński

11 859

-

7/ Powiat Nowotarski

78 068
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POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

-

159 468

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

-

159 468

dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych
do sektora finansów publicznych

-

159 468

1/ dla Fundacji im. Brata Alberta:

-

159 468

a/ Warsztaty Terapii Zajęciowej w Chrzanowie

-

57 540

b/ Warsztaty Terapii Zajęciowej w Libiążu

-

49 320

c/ Warsztaty Terapii Zajęciowej w Trzebini

-

49 320

d/ Warsztaty Terapii Zajęciowej w Radwanowicach

-

1 644

e/ Warsztaty Terapii Zajęciowej w Krakowie

-

1 644

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŅRODOWISKA

30 000

-

Gospodarka odpadami

30 000

-

dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

30 000

-

1/ dla Gminy Alwernia

15 000

-

2/ dla Gminy Babice

15 000

-

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

50 000

-

Biblioteki

50 000

-

dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

50 000

-

1/ dla Gminy Chrzanów

50 000

-

2 621 500

1 459 368

RAZEM DOTACJE BIEŉĄCE

OGÓŁEM DOTACJE BIEŉĄCE

4 080 868

DOTACJE MAJĄTKOWE
600
60013

60014

TRANSPORT I ŁĄCZNOŅĆ

700 000

-

Drogi publiczne wojewódzkie

30 000

-

dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

30 000

-

1/ dla Województwa Małopolskiego

30 000

-

Drogi publiczne powiatowe

670 000

-

dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na
inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

670 000

-

1/ dla Województwa Małopolskiego

670 000

-
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OCHRONA ZDROWIA

62 083

-

Szpitale ogólne

62 083

-

dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na
inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

62 083

-

1/ dla Województwa Małopolskiego

62 083

-

RAZEM DOTACJE MAJĄTKOWE

762 083

-

OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE

762 083

DOTACJE

4 842 951

Przewodniczący Rady
Andrzej Uryga
1537

1538
1538

UCHWAŁA NR VI/29/2011
RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE
z dnia 29 marca 2011 r.
w sprawie zmiany Uchwały budŊetowej Miasta Bukowno na rok 2011 Nr IV/14/2011 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia
26.01.2011 r.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z póź. zm.),
art. 212 ust.1 pkt 1 i 2, art. 214, art. 236 ust. 1,
ust. 3 pkt 1 i
2,
ust.
4 pkt
1 oraz
art.
237
ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpień 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240. z póź. zm.) Rada
Miejska w Bukownie uchwala, co następuje:

§ 1. W planie dochodów budżetu miasta na 2011 r.
1. zmniejsza się dochody na łączną kwotę 83.242 zł,
w tym:
1) dochody bieżące o kwotę 83.242 zł,
2. zwiększa się dochody na łączną kwotę 78.000 zł,
w tym:
1)

dochody
bieżące
o kwotę
w sposób następujący:

L.p

Dział

Ňródło dochodów

zmniejszenia

1.

758

83.242
83.242
83.242

2.

926

RóŊne rozliczenia
w tym dochody bieżące
- subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)
Kultura fizyczna
w tym dochody bieżące
- wpływy z usług (§ 0830)
Razem

§ 2.
1. W planie wydatków budżetu miasta na 2011 r.,
zmniejsza się wydatki na łączną kwotę 133.242 zł,
2. Zmiany wydatków z ust. 1 obejmują:
a) zmniejszenie wydatków
87.335 zł, z tego:

bieżących

o kwotę

83.242

78.000

zł,

zwiększenia

78.000
78.000
78.000
78.000

1) zmniejszenie wydatków bieżących jednostek
budżetowych o kwotę 86.000 zł, w tym:
1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę
86.000 zł,
2) wydatki na dotację na zadania bieżące o kwotę
1.335 zł,
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b) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę
45.907 zł, w tym inwestycje o kwotę 45.907zł,
3. W planie wydatków budżetu miasta na 2011 r., zwiększa się wydatki na łączną kwotę 128.000 zł,
4. Zmiany wydatków z ust. 3 obejmują:
a) zwiększenie wydatków
128.000 zł, z tego:

L.p

Dział

1.

600

Rozdział
60016

2.

801
80101

80104

3.

921
92195

4.

926
92605

92695

bieżących

o

kwotę

Poz. 1538
1) zwiększenie wydatków bieżących jednostek budżetowych o kwotę 50.000 zł, w tym:
1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę
50.000 zł,
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące o kwotę
78.000 zł, w sposób następujący:

Nazwa - Treņć

zmniejszenia

Transport i łącznoņć
Drogi publiczne gminne
w tym:
b) wydatki majątkowe
w tym:
inwestycje
Oņwiata i wychowanie
Szkoły podstawowe
w tym:
a) wydatki bieżące
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
z tego:
1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych
Przedszkola
w tym:
a) wydatki bieżące
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
z tego:
1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Pozostała działalnoņć
w tym:
a) wydatki bieżące
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
z tego:
1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych
Kultura fizyczna
Zadania w zakresie kultury fizycznej
w tym:
a) wydatki bieżące
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
z tego:
1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych
Pozostała działalnoņć
w tym:
a) wydatki bieżące
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące
RAZEM

45.907
45.907

§ 3. Wprowadza się zmiany w wydatkach majątkowych ustalonych § 2 ust. 2 Uchwały budżetowej Miasta
Bukowno na 2011 r. w szczegółowoņci według zadań
inwestycyjnych, w sposób następujący:

zwiększenia

45.907
45.907
27.335
20.500
20.500
20.500
20.500
6.835
6.835
5.500
5.500
1.335
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
128.000
50.000
50.000
50.000
50.000
78.000

133.242

78.000
78.000
128.000
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Nazwa - Treņć

zmniejszenia

Transport i łącznoņć
Drogi publiczne gminne
w tym:
inwestycje:
- Modernizacja wyjņcia z tunelu

45.907
45.907

§ 4. W § 6 pkt 1 Uchwały budżetowej Miasta Bukowno na 2011 r. obejmującym plan dochodów
i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji
Dział

Rozdział

§

750
75011
2010

75011

75056
2010

75056

852
85212

2010

Poz. 1538

Nazwa - Treņć
Administracja publiczna
Urzędy wojewódzkie
Dotacje celowe otrzymane
z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom
gmin) ustawami
Urzędy wojewódzkie
w tym:
a) wydatki bieżące
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek
budżetowych
w tym:
1.1) wynagrodzenia i składki
od nich naliczane
Spis powszechny i inne
Dotacje celowe otrzymane
z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom
gmin) ustawami
Spis powszechny i inne
w tym:
a) wydatki bieżące
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek
budżetowych
w tym:
1.1) wynagrodzenia i składki
od nich naliczane
1.2) wydatki związane
z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
Pomoc społeczna
Ņwiadczenia rodzinne,
ņwiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia
społecznego
Dotacje celowe otrzymane
z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom
gmin) ustawami

zwiększenia

45.907
45.907
rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami
wprowadza się zmiany w sposób następujący:
Dochody
zmniejszenia zwiększenia

Wydatki
zmniejszenia zwiększenia

14.939
2.922
2.922

14.939

2.922
2.922
2.922

2.922
12.017
12.017

12.017
12.017
12.017

11.217
800

538

3.322
3.322

3.322

538

3.322
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Ņwiadczenia rodzinne,
ņwiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia
społecznego
w tym:
a) wydatki bieżące
w tym:
3) wydatki na ņwiadczenia na
rzecz osób fizycznych
Składki na ubezpieczenie
zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre ņwiadczenia z pomocy społecznej,
niektóre ņwiadczenia rodzinne
oraz za osoby uczestniczące
w zajęciach w centrum integracji społecznej
Dotacje celowe otrzymane
z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom
gmin) ustawami
Składki na ubezpieczenie
zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre ņwiadczenia z pomocy społecznej,
niektóre ņwiadczenia rodzinne
oraz za osoby uczestniczące
w zajęciach w centrum integracji społecznej
w tym:
a) wydatki bieżące
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek
budżetowych
w tym:
1.1) wynagrodzenia i składki
od nich naliczane

§ 5. W „Zestawieniu planowanych kwot dotacji
udzielanych z budżetu Miasta Bukowno w roku 2011”
stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały budżetowej
Miasta Bukowno na 2011 rok wprowadza się zmiany
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 6. Zmienia się załącznik nr 2 „Plan przychodów
i kosztów Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bukownie na 2011 rok” do Uchwały budżetowej
Miasta Bukowno na 2011 rok zgodnie z załącznikiem
nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 7. W § 9 Uchwały budżetowej Miasta Bukowno
na 2011 rok wprowadza się następujące zmiany:
1) w ust. 1 pkt 1 wykreņla się zadanie: "z wyłączeniem
wydatków bieżących objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bukowno na lata 2011 - 2014".

Poz. 1538
3.322

3.322
3.322
538

538

538

538
538

538

2) w ust. 2 pkt 2 wykreņla się zdanie "z wyłączeniem
zmiany wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Bukowno na lata 2011 - 2014".
§ 8. Wprowadza się załącznik nr 3 do Uchwały
budżetowej Miasta Bukowno na 2011 rok "Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych
oraz wydatków nimi finansowanych na 2011 rok"
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega opublikowaniu przez ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Wiceprzewodniczący Rady: Edmund Gmitruk
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr VI/29/2011
Rady Miejskiej w Bukownie
z dnia 29 marca 2011 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŉETU
MIASTA BUKOWNO W ROKU 2011

Wiceprzewodniczący Rady: Edmund Gmitruk
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr VI/29/2011
Rady Miejskiej w Bukownie
z dnia 29 marca 2011 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
MIEJSKIEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W BUKOWNIE
NA 2011 ROK

Wiceprzewodniczący Rady: Edmund Gmitruk
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Załącznik Nr 3
do uchwały Nr VI/29/2011
Rady Miejskiej w Bukownie
z dnia 29 marca 2011 r.

PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK
BUDŉETOWYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2011 ROK

Wiceprzewodniczący Rady: Edmund Gmitruk
1538

1539
1539

UCHWAŁA NR VI/35/2011
RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE
z dnia 29 marca 2011 r.
w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania osobom fizycznym dotacji celowej z budŊetu Miasta Bukowno na
dofinansowanie kosztów wymiany ňródeł ciepła c.o.”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40
ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz.1591 z późn. zm.), art. 400a pkt 21, art. 403 ust. 2,
4, 5 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony ņrodowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz.150
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 2010 r.
Nr 17 poz. 95)

na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła
c.o.”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bukowno.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Wiceprzewodniczący Rady: Edmund Gmitruk

Rada Miejska w Bukownie uchwala:
§ 1. Przyjąć „Regulamin udzielania osobom fizycznym dotacji celowej z budżetu Miasta Bukowno
Załącznik
do uchwały Nr VI/35/2011
Rady Miejskiej w Bukownie
z dnia 29 marca 2011 r.
„Regulamin udzielania osobom fizycznym dotacji
celowej z budŊetu Miasta Bukowno na dofinansowanie kosztów wymiany ňródeł ciepła c.o.”
Częņć I – Postanowienia ogólne.
§1
„Regulamin udzielania osobom fizycznym dotacji
celowej
z
budżetu
Miasta
Bukowno
na
/dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła
c.o.”, zwany dalej „Regulaminem”, okreņla zasady

udzielania dotacji celowej, obejmujące tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji, sposób jej wykorzystania i rozliczania oraz kontroli dotowanej inwestycji.
§2
Użyte w Regulaminie słowa oznaczają:
1) Wnioskodawca (Dotowany) - osoba fizyczna będąca właņcicielem, współwłaņcicielem lub najemcą
budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu
mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, w którym przynajmniej 80% powierzchni całkowitej stanowi częņć mieszkalna, położonego na terenie
Miasta Bukowno.
2) Dotujący – Miasto Bukowno.
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3) Instalator – Wnioskodawca lub podmiot prowadzący działalnoņć gospodarczą wybrany przez
Wnioskodawcę, dokonujący wymiany źródła ciepła.
4) Stare źródło ciepła – wysokoemisyjne i niskosprawne urządzenie grzewcze tj. piec kaflowy, kocioł węglowy lub koksowo-węglowy w wieku ponad 10 lat.
5) Nowe źródło ciepła – niskoemisyjne, wysokosprawne urządzenie grzewcze tj. kocioł węglowy
nowej generacji (urządzenie grzewcze posiadające
ņwiadectwo badania na „znak bezpieczeństwa
ekologicznego” 1/ kocioł z okresowym załadunkiem paliwa – klasa kotła A, 2/ kocioł z automatycznym załadunkiem paliwa – klasa kotła B i A),
kocioł na pelety, kocioł gazowy, kocioł olejowy,
urządzenie wykorzystujące energię elektryczną,
pompa ciepła, inne.
§3
1. Celem udzielenia dotacji jest ograniczenie iloņci
zanieczyszczeń pyłowo – gazowych emitowanych
do powietrza na terenie Miasta Bukowno, zlokalizowanego w strefie (ochrony powietrza) chrzanowsko – olkuskiej, w której stwierdzono ponadnormatywne poziomy dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, pyłu zawieszonego PM10 i benzo(a)pirenu.
2. Dotacji udziela się Wnioskodawcy okreņlonemu
w § 2 ust. 1, na pisemny wniosek.
3. Dotacji, o której mowa powyżej, udziela się na
wymianę starego źródła ciepła, będącego jedynym źródłem ciepła w budynku/lokalu mieszkalnym, na nowe źródło ciepła, o którym mowa
w § 2 ust. 5. Warunkiem przyznania dotacji jest
uzyskanie wymaganego efektu ekologicznego.
4. Dotacji udziela się 1 raz na 10 lat na dany budynek/lokal mieszkalny.
5. Nie przyznaje się dotacji na zakup przenoņnych
urządzeń grzewczych.
6. Warunkiem udzielenia dotacji jest:
a) brak zaległoņci finansowych z jakiegokolwiek
tytułu wobec Dotującego;
b) posiadanie podpisanej umowy na wywóz odpadów komunalnych;
c) zamontowanie nowego źródła ciepła zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa oraz
normami.
Częņć II – Tryb postępowania w sprawie udzielania
dotacji.
§4
1. Osoba fizyczna ubiegająca się o udzielenie dotacji
(Wnioskodawca) zobowiązana jest do złożenia
„wniosku o udzielenie dotacji”. Wniosek należy
złożyć przed zakupem i wymianą źródła ciepła,
wskazując typ urządzenia grzewczego i Instalatora.
2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć:
a) dokument potwierdzający prawo do dysponowania budynkiem /lokalem mieszkalnym;
w przypadku, gdy Wnioskodawca nie jest jedynym właņcicielem budynku/ lokalu mieszkalnego zobowiązany jest do przedłożenia pisemnej
zgody pozostałych współwłaņcicieli na wymia-

Poz. 1539

nę źródła ciepła; jeżeli Wnioskodawca jest najemcą budynku/ lokalu mieszkalnego zobowiązany jest do przedłożenia pisemnej zgody właņciciela lub odpowiednio wszystkich współwłaņcicieli na wymianę źródła ciepła;
b) harmonogram rzeczowo – finansowy, okreņlający przewidywane koszty wykonania inwestycji, termin realizacji oraz źródła finansowania;
c) kosztorys inwestycji (z rozbiciem na koszty
zakupu źródła ciepła i koszty jego wymiany)
ze wskazaniem typu kotła, jego parametrów
technicznych podanych przez producenta.
3. Weryfikacji wniosku dokonuje Komisja powołana
przez Burmistrza w drodze zarządzenia.
4. Wnioskodawca może być wezwany do przedłożenia innych wymaganych prawem dokumentów.
5. Przed przystąpieniem do podpisania umowy dotacji Komisja sprawdza posiadanie starego źródła
ciepła w budynku/lokalu mieszkalnym (z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół).
6. Komplet dokumentów, o których mowa w ust. 1, 2,
4 i 5, stanowi podstawę do zawarcia
z Wnioskodawcą umowy dotacji przed realizacją inwestycji.
7. Dotacja będzie wypłacona po zrealizowaniu inwestycji i przedstawieniu dokumentów, o których
mowa w § 7 ust. 1.
§5
1. O terminie składania „wniosków o udzielenie dotacji” na wymianę źródła ciepła Burmistrz Miasta
informuje: na stronie internetowej Miasta Bukowno, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bukownie, poprzez rozplakatowanie na terenie Miasta Bukowno oraz w „Głosie Bukowna”.
2. Wnioski będą rozpatrywane wg kolejnoņci wpływu
do Urzędu Miejskiego w Bukownie (wg dat stempla wpływu do Sekretariatu Urzędu Miejskiego
w Bukownie) w miarę posiadanych ņrodków finansowych.
3. Rozpatrywane będą wyłącznie wnioski kompletne,
spełniające wymagania okreņlone w niniejszym
Regulaminie. Wnioski złożone po ustalonym terminie nie będą rozpatrywane.
4. Wnioski złożone w terminie, a nie rozpatrzone
w danym roku kalendarzowym z uwagi na brak
ņrodków finansowych, zostaną rozpatrzone w roku
następnym w pierwszej kolejnoņci.
§6
1. Kwota dotacji wynosi 30% kosztów zakupu lub
kosztów wymiany źródła ciepła i nie może być
wyższa od 2000 zł (słownie: dwa tysiące złotych).
2. Dotacja udzielana jest na dofinansowanie zakupu
samego kotła lub do zakupu usługi wymiany źródła ciepła, w tym kotła.
3. Dotacja udzielana jest do kosztów robocizny nieprzekraczających 750 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt złotych.
4. Przed udzieleniem dotacji zostanie podpisana
z Wnioskodawcą umowa, okreņlająca w szczególnoņci wysokoņć, termin i sposób wypłaty udzielonej dotacji oraz sposób kontroli jej wykorzystania.
Umowa stanowi podstawę do rozpoczęcia inwe-
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stycji i gwarantuje zabezpieczenie ņrodków finansowych na udzielenie dotacji.
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Częņć IV – Sposób kontroli dotowanej inwestycji.
§8
1. Dotujący uprawniony jest do przeprowadzenia
kontroli:
a) realizacji inwestycji na każdym etapie jej realizacji;
b) sposobu eksploatacji zamontowanego źródła
ciepła w terminie 5 lat od daty przyznania dotacji.
2. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół.
3. Kontrola powinna być prowadzona w sposób
umożliwiający potwierdzenie:
a) osiągniętego efektu ekologicznego (porównanie stanu przed i po zrealizowaniu inwestycji);
b) prawidłowoņci wykorzystania ņrodków dotacji
zgodnie z postanowieniami umowy dotacji (cel
na jaki dotacja zostanie przyznana) oraz zastosowania urządzeń posiadających wymagane
certyfikaty energetyczno – emisyjne lub certyfikaty zgodnoņci z normą;
c) prawidłowego wykonania inwestycji zgodnie
z obowiązującymi przepisami i normami;
d) w przypadku kotła węglowego nowej generacji
– stosowania odpowiedniego paliwa zgodnie
z wymaganiami okreņlonymi w certyfikacie
energetyczno
–
emisyjnym
urządzenia
grzewczego.
4. Przyznana dotacja podlega zwrotowi w przypadku
stwierdzenia nie spełnienia warunków okreņlonych w umowie dotacji, na rachunek bankowy
Miasta, nie później niż w terminie
7 dni od wezwania do zwrotu dotacji przez Burmistrza
Miasta.

Częņć III – Sposób wykorzystania i rozliczania dotacji.
§7
1. Po zrealizowaniu inwestycji Wnioskodawca składa
„wniosek o wypłatę dotacji” wraz z następującymi dokumentami:
a) oryginał faktury (rachunku) potwierdzający poniesione wydatki na zakup źródła ciepła lub zakup i wymianę źródła ciepła, z wyszczególnieniem ceny poszczególnych składników – dokument ten powinien jako nabywcę wskazywać Wnioskodawcę;
b) dokument potwierdzający fizyczną likwidację
starego źródła ciepła (dokument zezłomowania);
c) protokół odbioru końcowego lub oņwiadczenie
Instalatora o prawidłowoņci wykonanych robót
zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.
2. Wnioskodawca ma możliwoņć dokonania odbioru
oryginału dokumentów w terminie 14 dni od daty
powiadomienia o rozliczeniu dotacji.
3. Rozliczenie dotacji nastąpi w terminie do trzech
miesięcy od daty podpisania umowy dotacji, lecz
nie później niż do dnia 15 grudnia roku, w którym
przyznano dotację.
4. Dotacja będzie wypłacona jednorazowo Wnioskodawcy na podane konto bankowe lub w kasie
Urzędu Miejskiego w Bukownie.
5. Terminy wypłat dotacji ustala Burmistrz Miasta
w zależnoņci od posiadanych ņrodków.

Wiceprzewodniczący Rady: Edmund Gmitruk
1539

1540
1540

UCHWAŁA NR V/28/11
RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA
z dnia 31 marca 2011 r.
w sprawie poboru inkasa podatków lokalnych oraz okreņlenia wysokoņci wynagrodzenia za inkaso
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 6 ust. 12 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach o opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613),
art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r.
o podatku leņnym (Dz. U. z 2002 r. nr 200, poz. 1682 ze
zm.), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.
o podatku rolnym (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze
zm.) Rada Gminy Bystra-Sidzina uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Zarządza się pobór podatku od nieruchomoņci, podatku rolnego i podatku leņnego od osób fizycznych
na terenie Gminy Bystra-Sidzina w drodze inkasa.
2. Inkasentami podatków: od nieruchomoņci, rolnego,
leņnego wyznacza się:
1540

Panią Urszulę Marfiak- sołtysa wsi Bystra;
Pana Bolesława Czarnego- sołtysa wsi Sidzina.

3. Okreņla się wynagrodzenie za inkaso w wysokoņci
8 % sumy zainkasowanych i terminowo przekazanych dla Urzędu Gminy Bystra-Sidzina podatków
pobranych przez inkasentów.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Bystra-Sidzina.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XIX/172/04 Rady Gminy
Bystra-Sidzina z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie
zarządzenia poboru inkasa podatku od nieruchomoņci,
podatku rolnego, podatku leņnego oraz okreņlenie inkasentów i wysokoņci ich wynagrodzenia.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego z mocą obowiązująca od 14 lutego 2011
roku.
Przewodniczący
Rady Gminy Bystra-Sidzina: Jan Motor
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UCHWAŁA NR V/29/11
RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA
z dnia 31 marca 2011 r.
w sprawie w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty naleŊnoņci
pienięŊnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40
ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz.1806, Nr 153, poz. 1271
i 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568, z. 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,
poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337,
z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173,
poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458
z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr157, poz. 1241) oraz
art. 59 ust 1, 2, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1204)
Rada Gminy Bystra- Sidzina uchwala, co następuje:
§ 1. Okreņla się szczegółowe zasady i tryb umorzenia, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na
raty należnoņci pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Bystra- Sidzina
oraz jednostkom podległym zwanych dalej „należnoņciami”, do których nie stosuje się przepisów ustawy
– Ordynacja podatkowa, od osób fizycznych, osób
prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowoņci prawnej, zwanej dalej „dłużnikami”.
§ 2.
1. Należnoņci cywilnoprawne, o których mowa
w § 1 mogą być umorzone w całoņci, jeżeli:
1) osoba fizyczna - zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych
przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna
wartoņć nie przekracza kwoty 6 000 zł,
2) osoba
prawna
została
wykreņlona
z właņciwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by
egzekwować należnoņć, a odpowiedzialnoņć
z tytułu należnoņci nie przechodzi z mocy prawa
na osoby trzecie,
3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty
wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej
należnoņci lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne,
4) Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowoņci prawnej uległa likwidacji, z wyłączeniem likwidacji jednostek okreņlonych w art. 12
ust. 4 i art. 16 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,
poz. 1240 późn. zm.),
5) Ņciągnięcie należnoņci zagraża ważnemu interesowi dłużnika lub interesowi publicznemu przy
czym za:

a) Ważny interes dłużnika uważa się w szczególnoņci: znaczne obniżenie zdolnoņci płatniczych dłużnika, spowodowane zdarzeniem losowym (np.: powódź, pożar, kradzież, ciężka
choroba i/lub inna trudna sytuacja życiowa
mająca wpływ na zdolnoņć płatniczą dłużnika,
której nie można było przewidzieć,
b) Interes publiczny- rozumie się potrzebę (dobro), której zaspokojenie powinno służyć
zbiorowoņci lokalnej lub całemu społeczeństwu.
2. W przypadku gdy oprócz dłużnika głównego są
zobowiązane inne osoby, należnoņci, o których
mowa w ust. 1 mogą zostać umorzone tylko wtedy, gdy warunki umorzenia są spełnione wobec
wszystkich zobowiązanych.
3. Umorzenie w przypadku okreņlonych w ust. 1 pkt
1-5 może nastąpić z urzędu.
4. Umorzenie w przypadku uznania, że zachodzi interes publiczny może być dokonane z urzędu
w częņci.
§ 3.
1. Na wniosek dłużnika, jeżeli zachodzi przesłanka
okreņlona w § 2 ust. 1 pkt 5
1) Należnoņci mogą być umorzone w częņci,
2) mogą zostać odroczone terminy spłaty całoņci
lub częņci należnoņci, na okres nie dłuższy niż
18 miesięcy licząc od dnia rozpatrzenia wniosku,
3) płatnoņć całoņci lub częņci należnoņci może zostać rozłożona na raty, na okres nie dłuższy niż
18 miesięcy licząc od dnia rozpatrzenia wniosku,
2. Do wniosku należy załączyć dowody wskazujące
wystąpienie
okolicznoņci,
o których
mowa
w pkt. 1.
3. Wniosek rozpoznaje się w terminie 1 miesiąca od
dnia złożenia wniosku kompletnego zgodnie
z treņcią pkt 2.
§ 4.
1. Do umarzania, odraczania terminów lub rozkładania na raty spłat należnoņci pieniężnej, uprawniony jest Wójt Gminy Bystra- Sidzina.
2. W przypadku umarzania należnoņci o wartoņci
przekraczającej 1 000 zł w odniesieniu do jednego
podmiotu wniosek o umorzenie podlega zaopiniowaniu przez Komisję Rozwoju Gospodarczego
Inwestycji i Finansów Rady Gminy Bystra – Sidzina.
3. Przez należnoņć pieniężną rozumie się należnoņć
główną.
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§ 5. Organ właņciwy do umarzania należnoņci
jest również uprawniony do umarzania odsetek za
zwłokę oraz innych należnoņci ubocznych.
§ 6.
1. Okres odraczania lub rozkładania na raty nie może
przekroczyć 18 miesięcy.
2. Jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie albo pełnej
wysokoņci rat ustalonych w oņwiadczeniu pozostała do spłaty należnoņć staje się natychmiast wymagalna wraz z należnymi odsetkami za zwłokę do
dnia zapłaty, w tym również z odsetkami , które zostałyby naliczone w przypadku terminowej realizacji lub terminowego wykonania treņci oņwiadczenia o odroczeniu lub rozłożeniu na raty.
§ 7. W stosunku do dłużników będących przedsiębiorcami stosowanie umorzeń, odraczanie lub
rozkładanie na raty spłaty należnoņci stanowiących
pomoc publiczną odbywać się będzie w ramach pomocy de minimis z uwzględnieniem warunków okreņlonych w Rozporządzeniu Komisji Europejskiej (WE)
Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 roku w sprawie
stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. U. WE L 379 z 28.12.2006r.).

Poz. 1541,1542
§ 9.

1. Wykonanie uchwał powierza się Wójtowi Gminy
Bystra – Sidzina.
2. Sprawozdanie z udzielonych umorzeń, odroczeń
i rozłożenia na raty spłat należnoņci według stanu
na dzień 31 grudnia każdego roku kalendarzowego
Wójt Gminy Bystra- Sidzina przedstawia Radzie
Gminy, w terminie do dnia 31 marca roku następnego po roku budżetowym. Sprawozdanie będzie
załączone do sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu.
3. Wzór sprawozdania okreņla załącznik do uchwały.
§ 10. Traci moc uchwała Nr XXXIII/278/06 Rady
Gminy Bystra –Sidzina z dnia 27 lipca 2006 r.
w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg
należnoņci pieniężnych, do których nie stosuje się
przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz wskazania organu do udzielania tych ulg.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

§ 8. Umorzenie, odroczenie terminów płatnoņci,
rozkładania na raty następuje na podstawie przepisów prawa cywilnego w formie Zarządzenia Wójta
Gminy.

Przewodniczący
Rady Gminy Bystra-Sidzina: Jan Motor

Załącznik
do uchwały Nr V/29/11
Rady Gminy Bystra-Sidzina
z dnia 31 marca 2011 r.
Sprawozdanie roczne z dokonanych umorzeń, udzielonych ulg, rozłoŊenia na raty.
Lp.

Nazwisko i mię
(nazwa) dłuŊnika

Tytuł naleŊnoņci

Okres, którego dotyczy naleŊnoņć

Kwota udzielonej ulgi
Umorzenie

Odroczenie

RozłoŊenie
na raty

Przewodniczący
Rady Gminy Bystra-Sidzina: Jan Motor
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UCHWAŁA NR VI/46/2011
RADY GMINY MSZANA DOLNA
z dnia 28 marca 2011 r.
w sprawie regulaminu udzielania dotacji z budŊetu gminy na podłączenie budynków do kanalizacji sanitarnej na terenie
Gminy Mszana Dolna.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. nr 142 poz. 1591 póź. zm.), art.403 ust 26 w związku z art.400a ust 1 pkt 5 i 42 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 Prawo ochrony ņrodowiska (tj. Dz.U.
z 2008 r., Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz art. 2
pkt 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu
ņcieków (tj. Dz.U.z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm)
oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2010r. Nr 17 poz. 95) Rada Gminy Mszana Dolna uchwała, co następuje :
§ 1. Przyjmuje regulamin udzielania dotacji
z budżetu gminy na realizację zadań w zakresie
ochrony ņrodowiska i gospodarki wodnej na terenie
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr VI/46/2011
Rady Gminy Mszana Dolna
z dnia 28 marca 2011 r.
„Regulamin udzielenia dotacji z budŊetu gminy na
realizację zadań w zakresie ochrony ņrodowiska
i gospodarki wodnej na terenie Gminy Mszana Dolna”
§ 1.
1. Niniejszy regulamin okreņla zasady udzielenia dotacji z budżetu gminy na realizację zadań
w zakresie ochrony ņrodowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Mszana Dolna, zwanych dalej
„dotacjami”.
2. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa:
1) o podłączeniu budynku do gminnej sieci kanalizacyjnej - należy przez to rozumieć przypadającą
na
Inwestora
częņć
zadań
związanych
z wykonaniem tego podłączenia a zatem przyłącz
kanalizacyjny wraz z instalacją wewnętrzną (tj.
odcinkiem od zewnętrznej ņciany budynku do
studni przyłączeniowej na działce);
2) o inwestycji - należy przez to rozumieć inwestycje
w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej prowadzone przez Gminę Mszana Dolna;
cele:

§ 2. Dotacje mogą być udzielone na następujące

1) podłączenie do gminnej sieci kanalizacyjnej budynków wyposażonych w bezodpływowe zbiorniki na
ņcieki (szamba) albo w przydomowe oczyszczalnie,
2) podłączenie do gminnej sieci kanalizacyjnej projektowanych lub będących w trakcie realizacji budynków w odniesieniu do których w decyzji o pozwolenie na budowę ustalono odprowadzanie ņcieków

Gminy Mszana Dolna, stanowiący załącznik nr 1 do
niniejszej uchwały.
§ 2. Ņrodki na realizację programu, o którym
mowa w § 1 zapewniane będą corocznie w budżecie
Gminy Mszana Dolna.
§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Mszana Dolna.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od daty ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy: Jan Chorągwicki

do zbiornika bezodpływowego do czasu wybudowania kanalizacji sanitarnej,
§ 3. Celem udzielania dotacji jest:
1) osiągnięcie efektów ekologicznych prowadzonych
przez Gminę Mszana Dolna inwestycji w zakresie
ochrony ņrodowiska i gospodarki wodnej,
2) spełnienie przez Gminę Mszana Dolna warunków
wynikających z zaciągniętych pożyczek na realizację
inwestycji
w zakresie
ochrony
ņrodowiska
i gospodarki wodnej
§ 4. Dotacje mogą być udzielone osobom fizycznym, zwanymi dalej Inwestorami, które:
1) są właņcicielami użytkownikami wieczystymi lub
samoistnymi posiadaczami nieruchomoņci położonej na terenie Gminy Mszana Dolna,
2) nie są przedsiębiorcami w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalnoņci gospodarczej (Dz. U. z 2010 nr 220 poz. 1447
z późn. zm.),
3) nie posiadają względem Gminy Mszana Dolna zaległoņci z tytułu podatków i opłat oraz innych danin
publicznych, a także zaległoņci o charakterze cywilnoprawnym.
4) wykonały podłączenie budynku do kanalizacji sanitarnej w okresie prowadzenia przez Gminę Mszana
Dolna inwestycji w zakresie ochrony ņrodowiska
i gospodarki wodnej albo w ciągu 12 miesięcy od
dnia protokolarnego odbioru tej inwestycji.
5) nie korzystały w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem
złożenia wniosku, z dofinansowania jakiegokolwiek
zadania ze ņrodków Gminnego Funduszu Ochrony
Ņrodowiska i Gospodarki Wodnej.
§ 5. Dotacje dla Inwestorów udzielane są na pokrycie poniesionych kosztów związanych z:
1) zakupem materiałów budowlanych dotyczących
podłączenia budynku;
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2) wynagrodzeniem za roboty budowlane dotyczące
podłączenia budynku;

na Mszana Dolna zastrzega sobie prawo kontroli
przestrzegania warunków umowy dotacji.

§ 6. Dowodami potwierdzającymi poniesienie
kosztów, o których mowa w § 5. są rachunki lub faktury VAT wystawione na Inwestora przez podmioty
prowadzące działalnoņć gospodarczą lub podmioty
upoważnione do wykonywania prac z zakresu instalacji sanitarnych.

§ 12. Warunkiem wypłaty dotacji, na wniosek
o którym mowa w § 9 jest:

§ 7. Dotacja może być przyznana jeden raz dla
danego budynku.
§ 8.
1.

Dotacja z zastrzeżeniem § 9, udzielana jest
w formie pokrycia częņci kosztów wykonania
podłączenia budynku do kanalizacji.

2. Dotacja jest udzielana na wniosek osoby uprawnionej- Inwestora. Do wniosku dołącza się następujące dokumenty oryginalne lub poņwiadczone
za zgodnoņć z oryginałem:
1) rachunki lub faktury VAT dokumentujące poniesione koszty,
2) protokół odbioru technicznego podłączenia
budynku, którego wniosek dotyczy, do kanalizacji sanitarnej, przez operatora sieci kanalizacyjnej,
3) umowę z operatorem kanalizacji sanitarnej na
odbiór ņcieków.
3. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 2 okreņla
załącznik nr 1 do regulaminu.
§ 9.
1. Dotacja może być udzielona także na zasadach
przejęcia przez Gminę Mszana Dolna obowiązku
Inwestora podłączenia nieruchomoņci do istniejącej kanalizacji.
2. Przejęcie obowiązku, o którym mowa w ust. 1 może
nastąpić wyłącznie w okresie realizacji inwestycji
budowy kanalizacji sanitarnej przez Gminę Mszana Dolna.
3. Udzielenie dotacji na zasadach okreņlonych w ust.
1 następuje na wniosek osoby uprawnionej- Inwestora, złożony przed planowanym rozpoczęciem
inwestycji kanalizacji sanitarnej przez Gminę
Mszana Dolna albo w jej trakcie.
4. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 3 okreņla
załącznik nr 2 do regulaminu.
§ 10. Wnioski o udzielenie dotacji będą rozpatrywane w roku budżetowym w którym wniosek został złożony, według kolejnoņci ich składania.
§ 11. Dotacja realizowana będzie zgodnie
z treņcią cywilnoprawnej umowy dotacji zawartej
pomiędzy Gminą Mszana Dolna a Inwestorem. Gmi-

1) poniesienie kosztu-udziału Inwestora w budowie
podłączenia,
2) przedłożenie przez Inwestora kopii umowy na odbiór ņcieków zawartej z operatorem kanalizacji sanitarnej.
§ 13.
1. Wysokoņć dotacji stanowi różnica kosztów wykonania dotowanego podłączenia i kosztu-udziału
Inwestora, z zastrzeżeniem § 14.
2. Przez koszt wykonania dotowanego podłączenia
rozumie się iloczyn kosztu jednostkowego wykonania 1 mb dotowanego podłączenia i długoņci
dotowanego podłączenia kanalizacyjnego wyrażonej w [mb].
3. Koszt jednostkowy dotowanego podłączenia jest
równy kosztowi jednostkowemu 1mb podłączenia
dla danej inwestycji, okreņlonego w przetargu.
4. Długoņć danego podłączenia kanalizacyjnego będzie okreņlona na podstawie projektu.
5. Przez koszt udziału Inwestora rozumie się koszt
jednostkowy wykonania 1 mb podłączenia pomnożony przez 8.
§ 14.
1. Dotacja, o której mowa w § 13 ust. 1 zostaje pomniejszona o 50% w przypadku wykonania podłączenia przez Inwestora w ciągu 12 miesięcy od
dnia protokolarnego odbioru inwestycji budowy
kanalizacji sanitarnej przez Gminę Mszana Dolna.
2. Za datę wykonania podłączenia kanalizacyjnego
uznaje się datę rozpoczęcia odprowadzania ņcieków do kanalizacji sanitarnej zamieszczoną na protokole odbioru technicznego podłączenia.
§ 15. Inwestor zobowiązany jest do zwrotu
otrzymanej dotacji w przypadku:
1) wykorzystania jej w sposób niezgodny z zasadami
okreņlonymi w umowie dotacji,
2) odłączenia od kanalizacji sanitarnej budynku, którego dotacja dotyczy.
§ 16. Wnioski o udzielenie dotacji będą przyjmowane do wyczerpania posiadanych ņrodków finansowych na dany rok budżetowy, lecz nie dłużej niż do
dnia 31 października.
Przewodniczący Rady Gminy: Jan Chorągwicki
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr VI/46/2011
Rady Gminy Mszana Dolna
z dnia 28 marca 2011 r.

Do załącznika nr 1 do uchwały nr VI/46/2011 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie regulaminu
udzielania dotacji z budŊetu Gminy na podłączenie budynków do kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mszana Dolna
Mszana Dolna…………………….
Imię i Nazwisko ………………………………………………….
Nr PESEL ………………………………………………………..
Nr NIP ……………………………………………………………
Rodzaj i numer dokumentu tożsamoņci ………………………….
Adres ……………………………………………………………..
Nr telefonu ……………………………………………………….
Wójt Gminy Mszana Dolna
ul. Spadochroniarzy 6
34-730 Mszana Dolna
Wniosek o udzielenie dotacji z budŊetu gminy na podłączenie budynku do kanalizacji sanitarnej na terenie gminy
Mszana Dolna w ramach inwestycji gminnej ….……………………………
Działając na podstawie § 8 ust. 1 i 2 Załącznika nr 1 do Uchwały Nr VI/46/2011 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia
28 marca 2011 roku w sprawie regulaminu udzielania dotacji z budżetu gminy na podłączenie budynków do kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Mszana Dolna
Wnoszę o:
Udzielenie dotacji z budżetu gminy na podłączenie budynku nr ………………, położonego na działce ewidencyjnej
nr…………. w miejscowoņci …………………………, na zasadach okreņlonych w wyżej wymienionej uchwale,
w kwocie ………………….……………………. (słownie: ………………………….………………………………………………)
w formie pokrycia częņci kosztów podłączenia budynku do kanalizacji.
Nazwa banku i numer konta na które ma być przekazana dotacja:
………………………………………………………………………..…………………………….
Jednoczeņnie uprzedzony o odpowiedzialnoņci karnej za składanie fałszywych oņwiadczeń, oņwiadczam że:
1) Posiadam tytuł prawny do budynku nr …………, położonego na działce ewidencyjnej nr ………….
w miejscowoņci ……………………………………. ;
2) Zapoznałem się z treņcią regulaminu udzielania dotacji z budżetu gminy na podłączenie budynków do kanalizacji
sanitarnej na terenie gminy Mszana Dolna;
3) Poniosłem wydatki na wykonanie podłączenia w wysokoņci …………………… (słownie:
…………….……………………………………………………………………………………….)
4) Wyrażam zgodę na przeprowadzenie oględzin na terenie nieruchomoņci okreņlonej w pkt 1 przez upoważnionych
pracowników Urzędu Gminy Mszana Dolna;
5) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z udzieleniem mi niniejszej dotacji;
6) Przedkładam następujące załączniki:
a) ……………………………..
b) …………………………….
c) …………………………….
d) …………………………….
e) …………………………….
Podpis wnioskodawcy: ………………………………………………………..

Przewodniczący Rady Gminy: Jan Chorągwicki
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr VI/46/2011
Rady Gminy Mszana Dolna
z dnia 28 marca 2011 r.

do załącznika nr 1 do uchwały Nr VI/46/2011 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 marca 2011r. w sprawie regulaminu
udzielania dotacji z budŊetu gminy na podłączenie budynków do kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Mszana Dolna
Mszana Dolna …………………….
Imię i Nazwisko ………………………………………………….
Nr PESEL ………………………………………………………...
Nr NIP ……………………………………………………………
Rodzaj i numer dokumentu tożsamoņci ………………………….
Adres ……………………………………………………………..
Nr telefonu ……………………………………………………….
Wójt Gminy Mszana Dolna
Ul. Spadochroniarzy 6
34-730 Mszana Dolna
Wniosek o udzielenie dotacji z budŊetu gminy na podłączenie budynku do kanalizacji sanitarnej na terenie gminy
Mszana Dolna w ramach inwestycji gminnej ……………………………
Działając na podstawie § 9 ust. 1 i 3 Załącznika nr 1 do Uchwały Nr VI/46/2011 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28
marca 2011 roku w sprawie regulaminu udzielania dotacji z budżetu gminy na podłączenie budynków do kanalizacji
sanitarnej na terenie gminy Mszana Dolna
Wnoszę o:
Udzielenie dotacji z budżetu gminy na podłączenie budynku nr …………, położonego na działce ewidencyjnej
nr…………. w miejscowoņci ……………………….., na zasadach okreņlonych w wyżej wymienionej uchwale,
w kwocie ……………………. (słownie: …………………………. ………………………………………………) w formie przejęcia przez gminę Mszana Dolna obowiązków inwestora podłączenia nieruchomoņci do kanalizacji.
Jednoczeņnie uprzedzony o odpowiedzialnoņci karnej za składanie fałszywych oņwiadczeń, oņwiadczam że:
1) Posiadam tytuł prawny do budynku nr …………….., położonego na działce ewidencyjnej nr ……………….,
w miejscowoņci ………………………….;
2) Zapoznałem się z treņcią regulaminu udzielania dotacji z budżetu gminy na podłączenie budynków do kanalizacji
sanitarnej na terenie gminy Mszana Dolna,
3) Poniosę koszt- udział Inwestora w budowie podłączenia dla budynku nr …………….. położonego na działce ewidencyjnej nr …………. w miejscowoņci ………………….., na zasadach okreņlonych w wyżej wymienionej uchwale;
4) Wyrażam zgodę na pełnienie przez gminę Mszana Dolna funkcji inwestora zastępczego dla zadania pod nazwą:
podłączenia nieruchomoņci opisanej w pkt 1 do kanalizacji,
5) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z udzieleniem mi niniejszej dotacji.
Podpis wnioskodawcy: ………………………………………………………..
1542

Przewodniczący Rady Gminy: Jan Chorągwicki

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 193

– 10288
10288 –
–
–

Poz. 1542

• 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 wyłoŊone 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.
Skład Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie
Druk i rozpowszechnianie: ESUS Agencja Reklamowo-Wydawnicza Tomasz Przybylak, 61-815 Poznań, ul. Ratajczaka 26/8, tel. (061) 835 35 36
Tłoczono z polecenia Wojewody Małopolskiego w ESUS Agencja Reklamowo-Wydawnicza Tomasz Przybylak, 61-815 Poznań, ul. Ratajczaka 26/8,
tel. (061) 835 35 36
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